Pobierowo, 16.12.2019 r.
Nazwa Zamawiającego: Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego: ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo
Telefon: 0913864172
e-mail: zwik-pobierowo@post.pl
www.wodociagirewal.pl

Modyfikacja nr 1, Pytania i odpowiedzi nr 1
do zapytania ofertowego pn. na realizację zadania
pn. ”Dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z
recyklingiem)” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (nr wniosku o dofinansowanie
NFOSiGW-DTW.51.92.2017;
nr umowy o dofinansowanie POIŚ.02.03.00-00-0074/17-00 z dnia 05.06.2018).
Numer ogłoszenia 1222103

I.

Modyfikacja nr 1

Zamawiający zmienia termin składania oraz otwarcia ofert na dzień 20.12.2019 r. Miejsce, godzina
składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

II. ZADANE PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zamawiający informuje, że dopuszczenia, które wynikają z poniższych pytań i odpowiedzi
mogą być stasowane odpowiednio zamiennie w stosunku do opisanych w załączniku nr 1
do zapytania ofertowego „opis przedmiotu zamówienia”.

Pytanie nr 1
Czy Zmawiający dopuści skrzynie biegów min. 14 biegową, tego typu skrzynie biegów są stosowane
powszechnie w pojazdach komunalnych ?
Odpowiedź: Zamawiający nie określił skrzyni biegów z minimalną ilością biegów tylko z konkretną
ilością wynoszącą 16 biegów. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę samochodu ze skrzynią
biegów wyposażoną w 14 biegów.
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Pytanie nr 2
Zamawiający wymaga: rozstaw pomiędzy pierwszą a druga osią max 3900 mm. Rozstaw pomiędzy
drugą a trzecią: 1400 mm. Czy Zamawiający dopuści pojazd z rozstawem osi 3950 mm pomiędzy
pierwszą a drugą osią ? Czy Zamawiający dopuści pojazd z rozstawem osi pomiędzy drugą a trzecią
osią 1350 mm ? Jest to standardowy rozstaw osi w samochodach z trzecią osią kierowaną, rozstaw
osi 1400 mm stosowany jest przy samochodach z napędem 6x4 i rozstaw osi 1400 mm występuje
pomiędzy osiami napędowymi.
Odpowiedź: Z uwagi na zmianę zapisów zapytania ofertowego pytanie staje się nieaktualne.
Pytanie nr 3
Kabina wyposażona w ogrzewanie zimowe zapewniające pracę pojazdu w warunkach zimowych do 7°C polegające na wymuszeniu obiegu wody poprzez pompę obiegową, wymiennik ciepła, system
przewodów wraz z jej podgrzewaniem. Czy Zamawiający wymaga ogrzewania postojowego tzw.
wodnego kabiny czy Zamawiający wymaga ogrzewania wody w zbiorniku zabudowy aby umożliwić
pracę zabudowy w temperaturze -7st Celsjusza?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy samochodu wyposażonego w ogrzewanie zabudowy
opisane w pkt 2 Zabudowa – wymóg nr 1 oraz pkt 5 Układ wysokociśnieniowy (parametry pompy) –
wymóg 15. Oba te wymogi dotyczą zabudowy, a nie podwozia. Wymogiem zamawiającego było zatem
aby ogrzewanie dotyczyło wody w zbiorniku aby umożliwić pracę zabudowy w temperaturze -7 stopni
Celsjusza.
Pytanie nr 4
Hamulec silnikowy z zaworem upustowym. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w hamulec
silnikowy spełniający funkcję bez zaworu upustowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyposażenie pojazdu w hamulec silnikowy nie
wyposażony w zawór upustowy.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści pojazd bez odtwarzacza CD, proponowany przez nas pojazd jest
wyposażony w radio z podłączeniem pod inne nośniki np. pendrive?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w odtwarzacz przystosowany do odtwarzania
muzyki z pendrive albo z karty SD.
Pytanie nr 6
Prosimy o sprecyzowanie zapisu „zbiornik wyposażony w pierścienie ciśnieniowo- próżniowe”
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli pierścienie wzmacniające zbiornik dospawane dookólnie
z zewnątrz zbiornika, a spełniające rolę wzmocnienia zbiornika na dopuszczalne nadciśnienie
i podciśnienie.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści przegrodę ruchomą wyposażoną w dwie uszczelki z możliwością zmiany
ciśnienia podczas przemieszczania przegrody, takie rozwiązanie korzystnie wpływa na płynniejszą
pracę przegrody zmniejszając tarcie, zwiększa żywotność uszczelki, przy sporadycznym używaniu
zapobiega zakleszczaniu przegrody, jest bezpieczniejsze dla operatorów (zapobiega tzw. nagłemu
zerwaniu przegrody).

2

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu, w którym w przegrodzie ruchomej
zastosowano dwie uszczelki, które wymagają, do poprawnej pracy, jakichkolwiek zmian ciśnienia.
Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie w całości postanowienia OPZ.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści ryglowanie przegrody ruchomej za pomocą siłowników pneumatycznych
zewnętrznych (sterowanych z pulpitu głównego) lub ręcznych umieszczonych na zewnątrz zbiornika?
(najczęściej stosowane rozwiązanie, szczególnie w Austrii i Niemczech, ponieważ jest najbardziej
niezawodne i funkcjonalne; natomiast sugerowane rozwiązanie w warunkach przetargowych jest
najbardziej skomplikowane i najtrudniejsze do napraw i serwisu).
Odpowiedź: Opisane przez pytającego rozwiązania będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Oba
te rozwiązania dokonują blokowania tłoka od wewnątrz zbiornika.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści przegrodę ruchomą wyposażoną w dwie uszczelki wykonane z gumy NBR
która charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na oleje, jak również posiada bardzo dobrą
odporność mechaniczną co wydłuży jej żywotność.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga do wykonania uszczelek przegrody zastosowania kwasoodpornej
gumy EPDM
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki napełnienia komór wodnej i osadu za pomocą płynowskazu
wykonanego ze szkła organicznego z możliwością czyszczenia bez demontażu oraz na głównym
pulpicie sterowniczym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stosowania wskaźników napełnienia komór wodnej i osadu
za pomocą elementów wykonanych ze szkła.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści system recyklingu posiadający min. 4 cykle oczyszczania z dokładnością
czyszczenia osadu do min. 100 mikronów, system odzysku wody o wydajności min 600 l/min w
wykonaniu wielostopniowym wyposażony w min.:
- filtrowanie grawitacyjne
- filtr zgrubny usuwający większe ciała stałe
- cyklon/filtr wirówkowy mechaniczny oddzielający cięższe ciała stałe od wody
- ostateczny filtr klasyfikacyjny separujący z wody ciała stałe o wielkości powyżej 100
mikronów
Proponowane przez nas rozwiązanie z systemem samo oczadzającym się w cyklu ciągłym,
który nie wymaga codziennej obsługi, co znacznie skraca czas pracy operatorów (około)
jednej godziny dziennie w porównaniu do systemów tradycyjnych) i wpływa na zwiększenie
efektywności pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisywany sposób realizacji odzysku wody.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści napęd pompy ssącej realizowanej za pomocą silnika hydraulicznego, takie
rozwiązanie jest powszechnie stosowane w tego typu pojazdach
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania napędu pompy ssącej za pomocą pasków
klinowych. W związku z tym nie dopuszcza aby napęd pompy ssącej był realizowany poprzez silnik
hydrauliczny.
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Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści zamiast pompy ssącej łopatkowej pompę ssącą krzywkowa, która jest
rozwiązaniem cichszym, trwalszym i powszechnie stosowanym?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania pompy ssącej łopatkowej chłodzonej wodą. W
związku z tym nie dopuszcza zastosowania pompy ssącej krzywkowej zamiast pompy ssącej
łopatkowej.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści wąż ssący odchylany na prawą stronę (patrząc z tyłu w kierunku jazdy)
razem z wysięgnikiem, która jest stroną bliższą obszarowi pracy (najczęściej z prawej strony pojazdu,
poza tym obsługa nie będzie pracować przy osi drogi – większe bezpieczeństwo dla operatorów)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (dopuszcza) na dostawę samochodu wykonanego w wersji,
w której wąż ssący będzie odchylany wraz z kołowrotem węża wysokociśnieniowego o kąt 180 stopni
w prawo patrząc z tyłu w kierunku jazdy.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści kołowrót wysokociśnieniowy odchylany na prawą stronę, (patrząc z tyłu w
kierunku jazdy) która jest stroną bliższą obszarowi pracy (najczęściej z prawej strony pojazdu, poza
tym obsługa nie będzie pracować przy osi drogi – większe bezpieczeństwo dla operatorów)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (dopuszcza) na dostawę samochodu wykonanego w wersji,
w której wąż ssący będzie odchylany wraz z kołowrotem węża wysokociśnieniowego o kąt 180 stopni
w prawo patrząc z tyłu w kierunku jazdy.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuści kołowrót wysokociśnieniowy odchylany o kąt 180o, oraz wysięgnik
teleskopowy węża ssącego jako dwa niezależnie pracujące ze sobą elementy? Kołowrót
wysokociśnieniowy i wysięgnik zamontowane w osi obrotu zbliżonej do wspólnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisywane rozwiązanie. Oś zostanie uznana za zbliżoną do
wspólnej jeżeli oś jednego elementu nie będzie odchylona od drugiego elementu nie więcej niż o
+/-10o.
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby pomiar długości węża w kanale oraz długość wyczyszczonego
odcinka odbywała się za pomocą licznika w szafce sterowniczej, rozwiązanie jakie Zamawiający określił
„Licznik metrów węża włączony do szyny CAN BUS umożliwiający zliczanie ilości metrów przez system
lokalizacji i monitoringu” tego typu rozwiązanie znacznie podraża koszt pojazdu, ponadto wymaga
dodatkowo płatnych aplikacji do obsługi takiego systemu?
Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z OPZ, wymaga dostawy licznika metrów głównego węża
wysokociśnieniowego, włączonego do szyny CAN BUS pojazdu i zabudowy umożliwiającego zliczanie
ilości metrów rozwiniętego węża przez system lokalizacji i monitoringu. Tego typu rozwiązanie jest
dokładniejsze w każdych warunkach atmosferycznych jak również stosowane przez większość
producentów tego typu pojazdów.
Zamawiający nie wyraża zgody na licznik metrów węża w innym wykonaniu albo skonfigurowaniu.
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści dopuszczenie jednostkowe zamiast homologacji? Jest to dokument
równoważny do homologacji.
Odpowiedź: Zamawiający w stosunku do podwozia wymaga dostarczenia homologacji natomiast w
odniesieniu do zabudowy wystarczające jest dopuszczenie jednostkowe.
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Pytanie nr 19
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia?
Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z OPZ wymaga czasu reakcji 48h.
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający zgodzi się, aby okres gwarancji ulegał zawieszeniu na czas naprawy, a nie biegł od
początku z chwilą dokonania naprawy pojazdu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację odpowiedzialności z tytułu
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.
Pytanie nr 21
Zamawiający wymaga: „Wózek wyposażony w czujnik przechyłu uniemożliwiający przewrócenie
wózka poprzez jego zatrzymanie w sytuacji przekroczenia kąta wychyłu bocznego +/- 12°”
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na tym aby zamiast zatrzymywania kamery po
przekroczeniu pochylenia kąta 12 stopni kamera stale, automatycznie korygowała napęd aby do tego
nie dopuścić? Wersja z zatrzymaniem kamery po przekroczeniu kąta 12 stopni nie jest wg nas dobrym
rozwiązaniem, ponieważ operator nie może już sterować wózkiem? Lepszym rozwiązaniem jest
wskaźnik pochylenia wózka na pulpicie lub na monitorze i automatyczna korekta toru jazdy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę.
Pytanie nr 22
Zamawiający wymaga: „Koła do wózka na szybko złączki – brak jakichkolwiek narzędzi czy też śrub w
celu zmiany kół na inne. Zmiana koła ma następować jedynie przy użyciu rąk - bez użycia
jakichkolwiek narzędzi”
Czy Zamawiający dopuści możliwość użycia klucza imbusowego, aby dokręcić koło podczas wymiany?
Mocowanie kół musi być bardzo pewne i trwale, ponieważ odkręcenie się koła podczas jazdy
i pozostawienie w kanale może być bardzo niebezpieczne w skutkach. Większość rozwiązań bazuje na
trwałym, mocnym i sprawdzonym dokręceniu śruby kluczem imbusowym. Zapewnia to pewne i
bezpieczne użytkowanie kamery. Przy tym nie jest żadnym utrudnieniem dla operatora.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania kół na szybkozłączki. Zamawiający nie wyraża
zgody na koła dokręcane do wózka kamery śrubą albo śrubami imbusowymi.
Pytanie nr 23
Zamawiający wymaga: „Lekki kabel jednożyłowy o długości 300 metrów”. Czy Zamawiający dopuści
użycie kabla wielożyłowego? Transmisja sygnałów (wizji, napędu, przesył danych) jednym kablem
narażony jest na duże zakłócenia. Z naszych informacji wynika, że tylko jedna firma posiada takie
rozwiązanie (kabel jednożyłowy), więc pozostawienie tego wymagania spowoduje automatycznie, że
otrzymają Państwo ofertę/y tylko jednego producenta.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg OPZ sformułowany jako obiektywne kryterium
techniczne. Dostawa kamery ma charakter adhezyjny do zamówienia głównego, jakim jest dostawa
pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody.
Pytanie nr 24
Zamawiający wymaga: „Waga wózka wraz podstawowymi kołami i głowicą kamery poniżej 8 kg” Niska
waga kamery i wózka wcale nie jest zaletą, a często wadą, ponieważ siła ciągu napędowego zależna
jest od ciężaru wózka. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści wózek o ciężarze powyżej 8 kg?
Większy ciężar gwarantuje uciąg dłuższego kabla.
Odpowiedź: Zamawiający określił ciężar wózka w korelacji do ciężaru kabla i siły napędowej wózka
uwzględniając wymóg zasięgu 300 m. Kwestia wagi jest istotna ze względu na ręczną obsługę kamery.
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Obsługa nie może podnosić i opuszczać na głębokość studni większych ciężarów, gdyż będzie to miało
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zarówno ludzi jak i sprzętu. Zamawiającemu zależy na
rozwiązaniu jak najlżejszym. Zamawiający nie wyraża zgody na wyższy ciężar wózka. Zamawiający nie
dopuszcza wózka o ciężarze powyżej 8 kg.
Pytanie nr 25
Czy wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na
zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków
prawnych ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga świadczenia osobistego wykonawcy.
Pytanie 27
Kabel jednożyłowy stosowany jest wyłącznie przez jednego producenta systemów inspekcyjnych.
Zapis taki automatycznie wyklucza konkurencję. Czy zamawiający dopuści zastosowanie kabla
wielożyłowego ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg OPZ sformułowany jako obiektywne kryterium
techniczne. Dostawa kamery ma charakter adhezyjny do zamówienia głównego, jakim jest dostawa
pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody.
Pytanie 28
Waga wózka kamerowego wraz z głowicą została ograniczona do 8 kg. Wózek o takiej wadze z
powodu zbyt małego nacisku na koła, szczególnie w rurociągach z PCV, nie jest w stanie uciągnąć 300
metrów kabla, nawet jednożyłowego. Czy zamawiający dopuści zastosowanie wózka wraz z głowicą o
wyższej masie własnej ?
Odpowiedź: Kwestia wagi jest istotna ze względu na ręczną obsługę kamery. Obsługa nie może
podnosić i opuszczać na głębokość studni większych ciężarów, gdyż będzie to miało bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo zarówno ludzi jak i sprzętu. Zamawiającemu zależy na rozwiązaniu jak
najlżejszym. Zamawiający nie wyraża zgody na wyższy ciężar wózka. Zamawiający nie dopuszcza
wózka o ciężarze powyżej 8 kg.
Pytanie 29
Kabel wielożyłowy ma większą masę i średnicę zewnętrzną, aby zachować kompaktowość urządzenie
wskazana jest mniejsza ilość nawiniętego kabla. Czy zamawiający dopuści zastosowanie kabla o
długości 200 metrów ?
Odpowiedź:
Zamawiającemu zależy na zachowaniu kompaktowości urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu
wymaganej długości kabla w ilości 300 m. Wg wiedzy Zamawiającego istnieją dostępne na rynku
rozwiązania oferujące taką długość kabla w systemach kompaktowych.
Pytanie 30
Waga urządzenia sterującego wraz z bębnem kablowym i monitorem została ograniczona do 50 kg.
Czy zamawiający dopuści urządzenie o masie do 65 kg ?
Odpowiedź:
Waga urządzenia sterującego wraz z bębnem kablowym, kablem o długości 300 m i monitorem nie
może przekraczać 50 kg.
Pytanie 31
opisu przedmiotu zamówienia w części parametry
1.
zbiornik wyposażony w pierścienie ciśnieniowo- próżniowe..
* Zbiornik dzielony na dwie części przegrodą ruchomą. Jedna część na wodę czystą, druga na osad z
czyszczenia kanalizacji. Przegroda ta powinna być przesuwana pneumatycznie. Ruchomy tłok
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wyposażony w dwie uszczelki bez konieczności regulacji ciśnienia. Ciśnienie w uszczelkach stałe
poniżej 1 bar - nie dopuszcza się jakiejkolwiek regulacji w związku z przemieszczaniem przegrody albo
opróżnianiem zbiornika. Regulacja pojemności poszczególnych części zbiornika za pomocą ruchomej
przegrody. Wyklucza się blokowanie tłoka z zewnątrz. Przegroda ruchoma ma być wyposażona w
uszczelkę EPDM. Regulowanie ma odbywać się z głównej szafki sterowniczej.
Pytanie; czy zamawiający dopuści rozwiązanie z jedna szerszą uszczelką ,ale pompowaną podczas
blokady tłoka od zewnątrz automatycznie .Rozwiązanie to jest nowsze i lepsze ponieważ uszczelka po
napompowaniu dokładniej uszczelnia komorę szlamową od wodnej .Możemy regulować powietrze w
uszczelce tłoka nie wchodząc do zbiornika. W przypadku dwóch uszczelek przy uszkodzeniu tylko
jednej uszczelki już mamy nieszczelność między komorami jak również nie możemy poruszać tłokiem
Upuszczane powietrze podczas przestawiania tłoka wynosi 0,8bar,to znaczy że mamy cały czas
szczelność tłoka a dopompowanie uszczelek gwarantuje nam 100% szczelności między komorami.
Rozwiązanie bez pompowanych uszczelek jest po prostu tańsze ale gorsze.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opisywane rozwiązanie.
Pytanie 32
Wąż ssący DN125 ma być prowadzony w kasecie płasko zabudowanej na zbiorniku.
Długość węża min. 17 metrów. Rozwijanie/zwijanie węża hydrauliczne. Podłączenie do zbiornika
poprzez kolanko rurowe z otworem rewizyjnym i zasuwą płaską DN125. Wąż ssący ma być odchylany
o 180° w lewo razem z kołowrotem ciśnieniowym. Musi istnieć możliwość równoczesnej obsługi węża
ssącego i ciśnieniowego. Oś obrotu ramienia ma być wspólna z osią obrotu bębna
wysokociśnieniowego. Ramię ma mieć możliwość podnoszenia do góry z poziomu miejsca montażu
(obrotu) o kąt co najmniej 30 stopni. Minimalny zakres wysuwu teleskopowego wynosi 1,9 m. Nie
dopuszcza się łamania ani innego systemu skracania lub wydłużania wysięgnika aniżeli teleskopowo.
Ramię teleskopowe musi mieć możliwość pracy w trybie samodzielnego obrotu. W trybie
samodzielnego obrotu ramię obraca się o kąt min.
180 stopni, podnosi do góry o kąt min. 30 stopni od miejsca montażu i wysuwa teleskopowo
0
1,9 m, a bęben wysokiego ciśnienia pozostaje nieruchomy w pozycji złożonej.
Pytanie; czy zamawiający dopuści rozwiązanie z wspólnym prowadzeniem węża ssącego
1
ciśnieniowego z dwóch kołowrotów umieszczonych horyzontalnie nad zbiornikiem leżących
obok siebie z wężąmi DN 125 i DN 25
Zakończonym wysięgnikiem kombinowanym, posadowiony na tylnej dennicy, na przegubie
obrotowym, sterowany przekładnią ślimakową, lakierowany proszkowo .Hydraulicznie odchylany o 180
st. Przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie)Wysokość
podnoszenia - 1600 mm Udźwig - min. 480 kg ( bez konieczności rejestracji UDT) Hydrauliczny
teleskop - 1200 mm
Zasięg pracy - 1300 mm na lewą stronę pojazdu - 3800 mm na prawa stronę pojazdu Na wysięgniku
zamontowana wyciągarka z napędem hydraulicznym z udźwigiem 450 kg Umożliwia to jednoczesną
pracę jak i transport dwóch węży przez wysokie przeszkody jak np. ogrodzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opisywane rozwiązanie.
Pytanie 33
Szczelna główna szafka sterownicza musi być:
oświetlona i zamykana, zamontowana z tyłu pojazdu,
musi zostać wyposażona min. w:- manometr wysokociśnieniowy oraz próżniowy,
manometr hydrauliczny,
elektryczny obrotomierz z regulacją obrotów silnika,
manometr ciśnienia powietrza,
zawór pneumatyczny,
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wyłącznik awaryjny,
sterowanie pompy wysokociśnieniowej oraz próżniowej.
Szafka z szybą z plexi z przodu otwieraną na bok zabezpieczana roletą żaluzjową
Pytanie; czy zamawiający dopuści rozwiązanie.
Szafki sterowniczej zamontowanej w szczelnej zamykanej skrzynce wykonanej ze stali nierdzewnej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opisywane rozwiązanie.
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