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Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn sprzątających – Część B– Zmywarki COMAC 

Adres dostawy:   

MegaSerwis sp. z o.o., Rogowiec, ul. Energetyczna 9, 97-400 Bełchatów (zmywarka z poz. 2 – 1 szt.) 

MegaSerwis sp. z o.o., Rogowiec, ul. Św. Barbary 6, 97-400 Bełchatów (teren KWB Bełchatów). 

Termin dostawy: do 6 tygodni od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

Przedmiot Zamówienia* Ilość (szt.) Cena jednostkowa netto zł 

Zmywarka samojezdna COMAC Innova 85B  
wraz dodatkowym wyposażeniem 
(wymagane parametry i wyposażenie zostały określone w tabeli poniżej) 

1 

 

Zmywarka do podłóg COMAC Simpla 45 BT Classic  
wraz dodatkowym wyposażeniem 
(wymagane parametry i wyposażenie zostały określone w tabeli poniżej) 

2 

 

 

*Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych 

Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności i materiały, które są niezbędne do 
prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z jego opisem, obowiązującymi przepisami i normami, a także 
z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną. 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Parametry/wyposażenie wymagane przez Zamawiającego 

Zmywarka samojezdna COMAC Innova 85B  
wraz dodatkowym wyposażeniem 

Zmywarka samojezdna z siedziskiem dla operatora, z baterią kwasową, ze szczotkami  

Szerokość pracy: 850 mm 

Szerokość ssawy: 1085 mm 

Nacisk szczotki: 30 – 60 kg 

Zbiornik detergentu: 110 l  

Zbiornik zanieczyszczeń: 125 l 

Szerokość szczotki: 430 mm (2 szt.) 

Szerokość pada : 16” (2 szt.) 

Zasilanie: bateria kwasowe 

Pojemność baterii: 210 Ah 

Czas pracy: min. 4 godz. 

Waga maszyny z bateriami: max 450 kg 

Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyty pada 
- koła antypoślizgowe 
- sygnalizacja świetlna 

TAK 

Gwarancja: 24 miesiące, licząc od daty podpisania 
Protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia. 

TAK 

Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części 
podlegających wymianie (zgodnie z warunkami 
producenta), dojazdów do Zamawiającego, transportu oraz 
koszty robocizny mające związek z wykonywaniem tych 
czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 

TAK 
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W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania 
przeglądów, w miejscu pracy maszyny, nie rzadziej niż raz 
na rok lub częściej, jeżeli takie są wymagania producenta 
urządzenia. 

TAK 

Zmywarka do podłóg COMAC Simpla 45 BT Classic wraz dodatkowym wyposażeniem 

Zmywarka  do podłóg z baterią żelową, ze szczotką  

Szerokość czyszczenia: 450 mm 

Szerokość ssawy: 660 mm 

Nacisk szczotki: 25 kg 

Zbiornik detergentu: 50 l  

Zbiornik brudnej wody: 55 l 

Szerokość szczotki: 430 mm (2 szt.) 

Szerokość pada : 18”  

Zasilanie: bateria żelowa 

Pojemność baterii: min. 100 Ah 

Wydajność teoretyczna: 1550 m2/h 

Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt pada 

TAK 

Gwarancja: 24 miesiące, licząc od daty podpisania 
Protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia. 

TAK 

Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części 
podlegających wymianie (zgodnie z warunkami 
producenta), dojazdów do Zamawiającego oraz koszty 
robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności 
w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 

TAK 

W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania 
przeglądów, w miejscu pracy maszyny, nie rzadziej niż raz 
na rok lub częściej, jeżeli takie są wymagania producenta 
urządzenia. 

TAK 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

(podpis i pieczęć uprawnionego 
lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 


