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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : „Budowa systemu 
oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko”. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
Zgodnie z art. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane 
zapytania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 
 Dotyczy pisma l.dz.  1345/12 z 28.03.2012 r.  

I. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 87964-2012 z dnia 21 marca 2012 roku 

oraz w pkt 3.1.2 ppkt.4 SIWZ (str. 6) wskazuje następujący wymóg: „Budowane - 

tłocznia Pl, przepompownie ścieków Pl i P2 mają być wpięte i współpracować z systemem 

monitoringu i wizualizacji pracującym w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który 

jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Mokrsko. Oprogramowanie nowych 

przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu i 

wizualizacji Hydro-Net, zainstalowanym na Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w 

oczyszczalni ścieków w Mokrsku." 

W związku z tym niezbędne jest wyjaśnienie przez Zamawiającego, że powyższe 

postanowienia należy interpretować w ten sposób, iż zakłada ono konieczność 

przygotowania jedynie szaf sterowniczych do wpięcia do istniejącego systemu 

monitoringu i wizualizacji z wyłączeniem: kosztów wpięcia do systemu, dostawy sterownika 

oraz znaku bezpieczeństwa B, deklaracji zgodności CE i raportu z kompatybilności 

elektromagnetycznej, a ponadto, że dopuszcza ono zaoferowanie niezależnego/nowego 

systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych pompowni.  

Odp. W odpowiedzi na pytanie  zamawiający wyjaśnia,  iż podtrzymuje zawarty w SIWZ  

wymóg aby budowane  tłocznia Pl, przepompownie ścieków Pl i P2 zostały wpiete i 



zintegrowane z istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji. Obowiązkiem wykonawcy 

będzie wykonanie wszystkich niezbędnych czynności oraz instalacji zapewniających aby za 

pomocą aktualnie funkcjonującego na Stacji Dyspozytorskiej systemu monitoringu  

zapewniona była kontrola funkcjonowania zarówno „starych” urządzeń jak i nowych 

stanowiących przedmiot niniejszego postępowania.   

 Zamawiający informuje, że obecne postępowanie jest jednym z etapów  realizacji gminnego 

programu budowy kanalizacji sanitarnej.  

W związku z tym ewentualne dopuszczenie zgodnie z oczekiwaniem wykonawcy aby  obsługa 

(obserwowania ostrzeżeń o awariach)  kolejnych zrealizowanych systemów zarządzania 

kanalizacją sanitarną odbywała się przy pomocy odrębnych systemów monitoringu 

wykorzystujących dwa a w przyszłości kilka monitorach  naszym zdaniem będzie z pewnością 

nastręczała istotne trudności. 

 Redagując postanowienia SIWZ mając na uwadze unikniecie zarzutu faworyzowania jednego 

producenta pompowni ( co sugeruje wykonawca składający wniosek o wyjasnienie) 

przeanalizowaliśmy  orzecznictwie Zespołów Arbitrów oraz Krajowej Izby Odwoławczej 

dotyczące tej problematyki a w szczególności: 

 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2009r., KIO/UZP 547/09, w którym 

wskazano:  „ jeżeli potrzeba zamawiającego jest zobiektywizowana, może on tak 

opisać przedmiot zamówienia, że jest w stanie wykonać go tylko jeden wykonawca - 

co nie oznacza preferowania tylko tego wykonawcy, a podnoszony zarzut naruszenia 

art. 29 ust. 1 PZP nie daje wykonawcom legitymacji do współdecydowania o tym, co 

jest zamawiającemu niezbędne, bowiem w ocenie KIO, celowość decyzji 

zamawiającego nie podlega kwestionowaniu przez wykonawców. 

 Wyroku KIO z 17 czerwca 2011r. KIO/UZP 1164/11 -  „Prawem zamawiającego jest 

ukształtowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zamawiany przez 

niego przedmiot zamówienia zaspakajał jego uzasadnione potrzeby”.  

 Wyrok Zespołu Arbitrów z 9 lutego 2006r., UZP/ZO/0-337/06 – „określenie przedmiotu 

zamówienia jest jednocześnie i prawem i obowiązkiem zamawiającego, zaś ustawa PZP 

jednoznacznie dopuszcza ustalenie takich wymagań co do przedmiotu zamówienia, 



które są merytorycznie uzasadnione i niezbędne w ocenie zamawiającego. Powyższe 

oznacza, że zamawiający określa przedmiot zamówienia adresując go nie do 

wszystkich potencjalnych wykonawców na rynku, ale do określonego ich kręgu, który 

zapewni należyte wykonanie przedmiotu zamówienia ( wyrok ZA/UZP z 24 marca 

2006r., UZP/ZO/0-816/06).  

 Wyrok ZA/UZP z 28 sierpnia 2007r., UZP/ZO/0-1053/07) - Fakt, że konkretny 

wykonawca nie jest w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia albo, że realizacja 

przedmiotu zamówienia w żądanej technologii powodowałaby dla niego zwiększone 

koszty, nie stanowi naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 Pzp. 

Nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie technologii dostosowanej do potrzeb 

zamawiającego . Należy podkreślić ze wykonawca, który dysponuje określona technologią nie 

może domagać się od konkretnego zamawiającego dostosowania potrzeb do możliwości 

technicznych czy potencjału danego wykonawcy. /…./ Zasada uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców nie jest równoznaczna z obowiązkiem opisania przedmiotu 

zamówienia tak aby podołać jego realizacji mógł każdy wykonawca działający na rynku danej 

branży. 

Wyrok KIO/UZP 1246/10 

Wyrok SO Gliwice sygn. akt. X Ga 25/08 

Wyrok SO Gliwice sygn. akt IX Ga 44/08  

Z przytoczonych powyżej orzeczeń wynika, iż nasze działania znajdują oparcie w orzecznictwie  

dotyczącym zamówień publicznych a wydanie przywołanych przez pytającego odmiennych 

orzeczeń wynika z faktu iż każde z nich dotyczy konkretnego postępowania i zostało wydane 

po zapoznaniu się przez składy orzekające z argumentami stron. Ponadto większość 

przywołanych orzeczeń dotyczy sytuacji w których celem Zamawiającego było faktyczne 

wyeliminowanie konkurencji a nie jak w niniejszym postępowaniu spowodowanie aby 

istniejący system monitoringu [ który funkcjonuje prawidłowo]  umożliwiał nadzór nad całym 



systemem kanalizacji.  

W sprawie opisu  szaf sterowniczych -  zamawiający podtrzymuje opisy szaf sterujących 

znajdujące się w załączniku nr 9. W opinii zamawiającego , zapisy dotyczące sterownika 

zamontowanego w szafie sterowniczej zawarte  w dokumentacji technicznej nie naruszają 

naszym zdaniem zasad uczciwej konkurencji , a jedynie wskazują na wymogi dotyczące 

funkcjonalności szafy sterowniczej - sterownika, bez wskazania na dostawcę czy producenta. 

Ponadto jak przyznaje pytający istnieje możliwość nabycia w/w sterownika u co najmniej dwu 

podmiotów co zarzut iż Zamawiający redagując zapisy SIWZ dopuścił się czynu nieuczciwej 

konkurencji naszym zdaniem czyni go bezpodstawnym.  

Ponadto zamawiający dopuścił możliwość zastosowania urządzeń równoważnych co oznacza 

iż będzie akceptował urządzenia o  parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ 

spełniające oczekiwania  zamawiającego w zakresie parametrów funkcjonalno- użytkowych.  

W odpowiedzi na zastrzeżenie aby wymienione szafy sterownicze nie były obwarowane  

obowiązkiem posiadania znaku bezpieczeństwa B , Zamawiający informuję, iż nie ma 

obowiązku posiadania w/w znaku.  W  załączniku nr 9 do siwz Opis wyposażenia szaf 

sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków wraz z systemem monitoringu obowiązujący w 

gminie Mokrsko jest jedynie zapis informujący jakie  Certyfikaty posiadają  istniejące  na 

dotychczasowych przepompowniach szafy sterownicze . Wymóg posiadania deklaracji 

zgodności CE wynika z odrębnych przepisów prawa.  

Przedstawiając powyższe  argumentacje  zamawiający nie znajduje podstaw do 

wprowadzania wnioskowanych przez wykonawcę zmian w SIWZ. 

 

Pismo l.dz. 1283/12 z dnia 28.03.2012 r.  

1. Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót opisuje dokładnie 

urządzenia: 

- w pkt. „Charakterystyka przedmiotu zamówienia": „bioreaktor oczyszczalni stanowiący 

układ połączonych komór ze stożkowym dnem" 

- w pkt. 3: „Skonstruowane są na bazie jednobryłowego, ożebrowanego zbiornika, w 

którym znajdują się 3 pełne komory,bez wspawywanych i klejonych przegród", 



- w pkt. 3. dalej:  „Z pierwszej komory ścieki przepływają poprzez minimum dwa 

deflektory z trójników o średnicy 110mm do komory drugiej (komory napowietrzania)." 

oraz w Projektach Technicznych 

-w   pkt.   6:   „Zbiornik      oczyszczalni   powinien   być   wykonany   z   polietylenu   

wysokiej   gęstości   PEHD  jako dwu płaszczowy wykonany metodą wytłaczania." 

- w opisie komory arecyjnej: „przed odpływem ścieków do komory są one mechanicznie 

podczyszczenie na kracie wstępnej za pomocą pneumatycznego systemu rozbijania 

nieczystości mechanicznych, który umieszczony jest podrurami dolotowymi" .< 

Norma PN-EN 12566-3: „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców 

(OLM) do 50. Część 3: kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy domowe 

oczyszczalnie ścieków" na którą powołuje się Zamawiający i która od dnia 1 listopada 201 Or. 

jest normą zharmonizowaną nie opisuje kształtu zbiornika, komór, dodatkowego wyposażenia 

no. krat, koszy itd. W/w norma określa wymagania, metody badania, znakowanie oraz ocenę 

zgodności oczyszczalni. 

Również inne cechy szczegółowe oczyszczalni opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót dotyczącej niniejszego przetargu nie znajdują odzwierciedlenia w 

przedmiotowej normie. 

Umieszczony w STWiOR szczegółowy opis oczyszczalni jednoznacznie wskazuje na 

oczyszczalnie jednego producenta, ograniczając w ten sposób uczciwą konkurencję. • 

Zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 na którą powołuje się Zamawiający jednym z 

najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość 

oczyszczonego ścieku. Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego określa 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia pracujące w innej równoważnej 

lub o wyższych parametrach technologii, które spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 

12566-3+A1:2009 potwierdzone badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium 

oraz spełniające wymagania w/w Rozporządzenia ? 

Ad. 1. Zamawiający określił przedmiot zamówienia zgodnie z art. 29 ust.1 oraz art. 30 ust.1 

ustawy PZP z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i dopuszczeniem rozwiązań 

równoważnych. To na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności 

zaproponowanego rozwiązania zgodnie z art. 30 ust.5 PZP. Wg. naszej  wiedzy jest kilkanaście 

rozwiązań na rynku europejskim i co najmniej kilka rozwiązań na rynku krajowym 



spełniających wymogi w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający w Projektach budowlanych w pkt.6 opisuje -„Konstrukcja urządzenia 

powinna umożliwiać jego montaż na dużych głębokościach zgodnie z wymaganiami klasy 

sztywności obwodowej SA/4." 

Zgodnie z pkt. 6.2. normy PN-EN 12566-3+A1:2009, której wymaga Zamawiający, nie 

przewiduje się badania sztywności obwodowej SN. Klasa sztywności obwodowej SN dotyczy 

rur, nie obejmuje natomiast oczyszczalni przydomowych. 

Zgodnie z pkt. 6.2.1.1 w/w normy, oczyszczalnie powinny być odporne na obciążenia i 

naprężenia powstające podczas przenoszenia , instalowania oraz użytkowania, łącznie z 

usuwaniem osadów oraz konserwacją w projektowanym okresie użytkowania. 

Zgodnie z punktem 7.3. tejże normy oczyszczalnie należy poddać badaniu albo wykonać 

obliczenia, biorąc pod uwagę obciążenia podane w 6.2.1.1 

Zamawiający umieszczając wymaganie o sztywności obwodowej SN łamie zasadę uczciwej 

konkurencji powołując się na badanie wykonane przez konkretnego producenta oczyszczalni - 

nie wymagane przez Polską Normę PN-EN 12566-3, na którą się powołuje. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgadza się na zastosowanie urządzeń nie 

posiadających badań sztywności obwodowej SN, jednakże spełniających warunki normy PN-

EN 12566-3+A12009 ? 

 

Ad. 2. Zamawiający uzna za równoważne w parametrze wytrzymałości konstrukcji, 

oczyszczalnie których wytrzymałość została przebadana w laboratorium notyfikowanym UE w 

zakresie normy PN-EN 12566-3+A1:2009 i potwierdzona raportem z badań z tegoż 

laboratorium. Zamawiający w STWiOR określił techniczny sposób montażu zbiorników 

oczyszczalni przydomowej z zachowaniem warunków ich posadowienia.   

 

Pismo z dnia 30.03.2012 r.  

 

1.Czy Zamawiający w ramach udowodnienia wiarygodności oferowanych produktów, będzie 

żądał od Wykonawcy nie będącego producentem oczyszczalni przydomowych, upoważnienia 

producenta dla Wykonawcy do posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi wystawionymi 

na producenta? 

 

Odp.: Zamawiający nie  będzie wymagał, aby Wykonawca składający dokumenty ofertowe 



załączył upoważnienie producenta do posługiwania się jego dokumentami w zakresie urządzeń 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

 

2. Czy zamawiający będzie żądał od oferenta nie będącego producentem oczyszczalni, 

deklaracji dostaw określonej liczby urządzeń w określonym czasie? 

 

Odp.: Zgodnie z umową to na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za  terminowe wykonanie 

zamówienia a Producent nie jest w tym przypadku stroną  postępowania o ile sam nie bierze 

w nim udziału. Zamawiający nie będzie wymagał od Producenta przedstawienia dokumentu 

dostaw urządzeń w określonym i terminowym czasie.  

 

 

3. Czy Zamawiający będzie żądał w ramach potwierdzenia deklaracji zgodności dla 

oczyszczalni przydomowych, certyfikatu wraz z wszystkimi czterema kopiami wykonanych 

badań określonych w normie? 

 

Odp.: Zamawiający będzie żądał potwierdzenia deklaracji zgodności producenta zakresie 

normy PN-EN 12566-3+A1:2009 wraz  z pełnym protokołem z badań przeprowadzonych w 

notyfikowany w UE laboratorium. 

 

4. Czy zamawiający będzie żądał dla przyłączy, w tym również przyłączy do PBOŚ, 

przestrzegania normy PN EN 752:2008 szczególnie w sprawach strefy przemarzania, średnic i 

spadków? 

 

Odp.: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania przydomowych oczyszczalni 

ścieków zgodnie z wymaganiami STWiOR, dokumentacją techniczną obowiązująca sztuką 

budowlaną oraz wszystkimi aktualnymi normami. 

 

5. Czy Zamawiający dopuszcza wbrew przepisom normy wykonania drenażu rozsączającego 

poniżej 15 mb na osobę? 

 

Odp.: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zastosowania systemu rozsączania 



zgodnego z STWiOR i dokumentacją techniczną. 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni chłonnych Dn 1000 , 1200 i 2000 mm dla 

gospodarstw zamieszkałych pow 4 osób (6 RLM) pomimo jasnego przelicznika hydraulicznego 

1 m2 powierzchni rozsączających (dno i 1 mb wysokości studni) na 1 mieszkańca? 

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje budowy studni chłonnych. 

 

7. Czy zamawiający dopuści wykonanie równoważnych systemów rozsączających w postaci 

tuneli lub skrzynek rozsączających jako znacznie tańszych w porównaniu z drenażem 

klasycznym? 

 

Odp.: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania inwestycji zgodnie z STWiOR, 

dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną. 

Pismo l.dz. 1376 z dnia 03.04.2012 r.  

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty przetargowej kosztorysów 

szczegółowych dla każdej oczyszczalni przydomowej? 

 

Odp.: NIE . Zamawiający wymaga dostarczenia kosztorysów szczegółowych po podpisaniu 

umowy. 

 

Pytanie 2       W pkt.3. STW i OR zostały opisane warunki jakie muszą spełniać urządzenia 

stanowiące elementy oczyszczalni przydomowych . Mając na uwadze uściślenie parametrów 

technicznych urządzeń zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

zbiorników oczyszczalni przydomowych w których zastosowano komory z przegrodami 

montowanymi metodą spawania , klejenia lub zgrzewania ? 

Odp.: NIE . Zamawiajacy nie dopuszcza urządzeń w których zastosowano przegrody 

montowane metodą spawania, klejenia lub zgrzewania. 

 

Pytanie 3      Mając na uwadze własne doświadczenia w zakresie wykonywania przydomowych 

oczyszczalni ścieków zwracam się z zapytaniem dotyczącym potwierdzenia wytrzymałości 



zbiornika stanowiącego element konstrukcji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Ponieważ w Dokumentacji Technicznej opisano jak sądzimy przykładowo zbiorniki dwu 

płaszczowe z wskazaniem klasy np. SN4 wytrzymałości obwodowej rur której stosowanie nie 

jest wymagane w badaniach zgodności z normą PN-EN 12566-3 prosimy o odpowiedź jaką 

minimalną wytrzymałość na nacisk gruntu według Zamawiającego powinny posiadać zbiorniki 

oczyszczalni przydomowych oraz czy Zamawiający będzie wymagał aby w załączonych do 

oferty dokumentach potwierdzających zgodność z normami Wykonawca załączył oświadczenie 

Producenta o wytrzymałości urządzeń wraz z badaniami. 

 

Odp.: Zamawiający będzie żądał m.in. potwierdzenia wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika w 

zakresie normy PN-EN 12566-3+A1:2009 protokołem z badań przeprowadzonym w 

notyfikowany w UE laboratorium. Spełnienie wymagań normy w zakresie wytrzymałości 

Zamawiający uzna za wystarczające. 

Sposób zabezpieczenia ścianek zbiornika został określony w STWiOR.  

 

Pytanie 4     W celu uściślenia parametrów technicznych elementów oczyszczalni mogących 

mieć w przyszłości wpływ na sposób eksploatacji, bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników 

prosimy o odpowiedź: 

3a. - Jakie parametry bezpieczeństwa powinny spełniać pokrywy zbiornika oczyszczalni oraz 

jaki jest wymagany sposób zamykania pokryw zbiornika oczyszczalni i pompowni ? 

 

Odp.: Pokrywy oczyszczalni stanowiące integralną część urządzenia powinny spełniać 

wymagania norm bezpieczeństwa w zakresie normy 12 566-3 +A1: 2009 . 

Zamykania elementów urządzeń (oczyszczalni, studzienek, kinet przelotowych) znajdujących 

się nad powierzchnią gruntu muszą być szczelne oraz muszą uniemożliwiać dostęp osób 

niepowołanych. ( wymagane zabezpieczenie zamkiem szafki sterującej). 

 

3b.- Jaka jest minimalna wymagana pojemność komory zbiornika gwarantująca zgodne z 

normą 12566-3 przetrzymanie osadów wstępnych i osadów nadmiernych ? 

Odp.: Wymagania dotyczące minimalnych pojemności komór zostały określone w STWiOR 

pkt.3 

 

 



3c. - Jaki jest przyjmowany przez Zamawiającego minimalny eksploatacyjny okres opróżniania 

oczyszczalni przydomowej z osadów wstępnych i nadmiernych. 

Odp.: Przyjęto że minimalny okres wywozu osadów zgodnie z STWiOR oraz dokumentacją 

techniczną wynosi co 6 miesięcy. 

3d.- Jak należy zabezpieczyć urządzenia elektryczne sterujące pracą oczyszczalni 

przydomowej. 

Odp.: Wymagania dotyczące zabezpieczenia urządzeń elektrycznych zostały określone w 

STWiOR pkt.3 

3e.- Jak należy wykonać podłączenie zasilania elektrycznego pompy w przepompowni 

ścieków? 

 

Odp.:  Połączenie pompy należy wykonać w szafce sterującej gwarantując możliwość 

swobodnej wymiany pompy w przypadku awarii. 

Przejścia i kanały  połączeniowe pomiędzy pompownią a szafką elektryczną muszą być 

szczelne i zabezpieczone przed wilgocią. 

 

Pytanie 5    Biorąc pod uwagę że część elementów oczyszczalni ścieków przydomowych takich 

jak dyfuzory i sprężarki powietrza posiada okres gwarancyjny krótszy od wymaganego okresu 

gwarancji wskazanego przez Zamawiającego składamy zapytanie czy Zamawiający dopuszcza 

skrócenie okresu gwarancji dla tych elementów do czasu wskazanego w karcie gwarancyjnej 

producenta? 

 

Odp.: Odpowiedz 5  NIE - zamawiający nie dopuszcza skrócenia okresu gwarancji. 

 

Pytanie 6 Czy Zamawiający może określić jaki jest zakres minimalnej wymiany gruntu dla 

indywidualnego systemu odprowadzania ścieków i czy jest on wymagany dla wszystkich 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Odp.: Zamawiający zgodnie z zapisami STWiOR będzie wymagał od Wykonawcy wykonania 

wymiany gruntu na odprowadzeniu dla każdego indywidualnego systemu oczyszczalni 

przydomowej. Minimalna miąższość wymiany gruntu na całej powierzchni systemu 

odprowadzania  wynosi 0,7 m p.p.t.. Jeśli w dokumentacji technicznej określono większy 

zakres wymiany gruntu niż w STWiOR  Zamawiający będzie wymagał by Wykonawca wykonał 



zakres wymiany gruntu zgodny z dokumentacją techniczną. 

 

Pismo l.dz. 1324 z dnia 30.03.2012 r.  

 

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji projektowej 

wraz z uzgodnieniami dotyczącej wykonania przyłączy energetycznych do tłoczni P1, 

przepompowni P2 i P6 oraz przepompowni przydomowej powyższe jest niezbędne do wyceny 

przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: dokumentacja projektowa przyłączy energetycznych do tłoczni P1, przepompowni 

P2 i P6 została zamieszczona na stronie internetowej. Opis techniczny przepompowni 

przydomowej wraz ze schematem zamieszczony jest na stronie internetowej. Nie ma 

opracowanej oddzielnej dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do 

przepompowni przydomowej. 

 

 


