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1. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 

 

Pytanie 1: 

Czy w przypadku włazów przewidzianych do montażu w obiekcie „Punkt zlewny ścieków 

dowożonych" Zamawiający dopuszcza zamianę włazów szczelnych ze stali nierdzewnej na 

systemowe włazy żeliwne szczelne, ryglowane. 

Odpowiedź:  

Włazy szczelne należy wykonać zgodnie z zapisami PFU. 

Pytanie 2: 

Prosimy o określenie, jaki procent powierzchni betonowych przewidziany jest do naprawy w 

obiekcie „Punkt zlewny ścieków dowożonych" 

Odpowiedź:  

Ponieważ wykonanie szczegółowej inwentaryzacji ubytków i reprofilacji wnętrza komory będzie 

możliwy dopiero po jej wyłączeniu i oczyszczeniu poprzez piaskowanie, należy uwzględnić w 

wycenie 100% powierzchni do naprawy. 

Pytanie 3: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania materiałowe związane z 

wykonaniem pomostów np. ocynk lub kraty tworzywowe. 

Odpowiedź:  

Pomosty należy wykonać zgodnie z zapisami PFU. 

Pytanie 4: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania materiałowe związane z 

wykonaniem rurociągów technologicznych, np. ocynk lub PE mając na uwadze, że ścieki są po 

piaskowniku i ścieralność jest ograniczona. 

Odpowiedź:  

Rurociągi należy wykonać zgodnie z zapisami PFU. 

Pytanie 5: 

Osadniki wstępne - czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zabezpieczenia betonowego innymi 

rodzajami izolacji systemowych niż opisane w PFU. 

Odpowiedź:  

Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z PFU. 

Pytanie 6: 

Komory beztlenowe - czy Zamawiający dopuszcza zastosowane przenośnego urządzenia 

wyciągowego do wyciągania mieszadeł na powierzchnię pomostów. 

Odpowiedź:  

PFU nie precyzuje czy urządzenie wyciągowe ma być przenośne czy tez stacjonarne, ale ma być 

dedykowane dla mieszadeł znajdujących się w komorze i nie służyć innym celom. O możliwości 
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zastosowania urządzeń wyciągowych stałych lub przenośnych decyduje Projektant. 

Pytanie 7:  

Czy w przypadku obiektu Nr 08a „Komora rozdziału KR1", mając na uwadze znaczny koszt zakupu 

przepływomierzy, konieczne będzie zdaniem Zamawiającego wyposażenie rurociągów 

rozprowadzających w przepływomierze elektromagnetyczne ze wskazaniem przepływu ścieków 

do dyspozytorni. 

Odpowiedź: 

Dla prawidłowego sterowania ilością ścieków dopływających na reaktory konieczne jest ich 

opomiarowanie za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych. 

Pytanie 8:  

Reaktor biologiczny - czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów do 

zabezpieczania betonu niż zaprawa na bazie PCC lub żywic epoksydowych. 

Odpowiedź: 

Zabezpieczenie betonu należy wykonać zgodnie z PFU. 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiające dopuszcza na reaktorze biologicznym zmianę materiału rurociągu sprężonego 

powietrza ze stali nierdzewnej na np. stal ocynkowną lub tworzywo. 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza się wykonania jakiegokolwiek rurociągu na Oczyszczalni ścieków , za wyjątkiem 

wewnętrznej instalacji wodociągowej, rurociągami ze stali czarnej ocynkowanej. Rurociągi 

sprężonego powietrza należy wykonać zgodnie z zapisami PFU. 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju materiału do wykonania barier 

ochronnych na wszystkich obiektach niż stal nierdzewna. 

Odpowiedź:  

Bariery należy wykonać zgodnie z PFU. 

 

 

2. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 

 

 

Pytanie 1: 

W PFU  na str. 108 w pkt. 6.5 podana jest gwarancja na roboty budowlane 36 miesięcy, natomiast 

w SIWZ i umowie podana jest gwarancja 60 miesięcy. W związku z rozbieżnościami prosimy o 

podanie prawidłowej gwarancji na roboty budowlane.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązująca gwarancja na roboty budowlane to 60 miesięcy zgodnie z 

Aneksem nr 1 do PFU str. 25 w pkt. 3.2 odwołującym się do umowy. 

Pytanie 2: 

Dotyczy obiektów: KZ- komora zlewna ścieków dowożonych , PO/26 – poletka osadowe, PS/25 - 
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Piaskownik, ZP- zbiornik na piasek, PG/02 –Pompownia główna, OWS1/05 i OWS2/06 – osadniki 

wstępne, KB1/07 i KB2/08 Komory beztlenowe, RB/09 - Reaktor biologiczny, RB3/10 – Reaktor 

(istniejący osadnik wtórny OWT/10), POR/15- Pompownia osadu recyrkulowanego, VZO.1/17 i 

VZO.2/18 Zagęszczacze osadu, VMO/23 - Zbiornik magazynowy osadu: 

• Prosimy o informację po czyjej stronie – Zamawiającego, czy Wykonawcy - będzie opróżnienie 

obiektów z zalegających osadów oraz ich utylizacja. 

• W przypadku gdy opróżnienie i utylizacja osadów będzie po stronie Wykonawcy prosimy o 

podanie kodów odpadów, zawartości suchej masy, wyników analizy fizyko-chemicznej, 

bakteriologicznej osadu oraz ich szacunkową ilość. 

• W przypadku gdy opróżnienie i utylizacja osadów będzie po stronie Wykonawcy prosimy o 

podanie, w których pozycjach tabeli cen należy uwzględnić w/w prace. 

 

 Odpowiedź:  

Zamawiający posiada i będzie posiadał Umowę na wywóz i zagospodarowanie komunalnych 

osadów ściekowych (kod 19 08 05). Sukcesywnie Zamawiający wywozi i zagospodarowuje również 

skratki (kod 19 08 01) oraz zawartość piaskowników (kod 19 08 02). 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: „Prowadzone prace budowlane nie mogą 

spowodować przestoju w pracy oczyszczalni, ani wpłynąć, na jakość ścieków oczyszczonych. 

Dlatego przebudowa musi zostać tak zrealizowana, aby w miejsce istniejącego jednego ciągu 

technologicznego wydzielić trzy równoległe ciągi pozwalające na sukcesywne prowadzenie robót i 

utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni. 

W pierwszej kolejności zostaną wykonane nowe obiekty, a następnie po przeniesieniu procesu 

oczyszczania na te obiekty rozpoczną się prace modernizacyjne i remontowe istniejących 

obiektów.” 

Wobec powyższego Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynności na terenie oczyszczalni 

ścieków związane z logistyką gospodarki osadowej w tym w szczególności: opróżnianiem i 

oczyszczenie obiektów. Jednocześnie utylizacja osadów nie będzie po stronie Wykonawcy. 

 

  

3. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 

 

 

Pytanie 1 

W związku z zamiarem udziału w przetargu na wykonanie zadania "Przebudowa i rozbudowa 

komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”, proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: 

Bardzo szczegółowa specyfikacja dmuchaw zawarta w punkcie 5.2.25 Programu funkcjonalno 

użytkowego oraz w Tabeli cen punkt 19.2.4 powoduje, iż w obecnym kształcie spełniają tylko 

jeden oferent. Skutkiem tego będzie znacząco wygórowana cena, wpływająca na całość 

przedsięwzięcia. Specyfikacja powinna być sformułowana w ten sposób, aby nie naruszać zasad 

uczciwej konkurencji, czego najczęstszymi przypadkami niestety są: dokonywanie opisu 

przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego z producentów, określanie parametrów 

produktów w taki sposób, że spełnia je tylko jeden producent czy dokonywanie opisu przedmiotu 

zamówienia przez wskazanie rygorystycznych, wygórowanych wymagań. Potwierdzeniem 

powyższego jest m. in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2010 r. (KIO/UZP 
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961/10), który dotyczy postępowania, w którym wykonawca zarzucił zamawiającemu opisanie 

przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji z uwagi na 

ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców do jednej firmy. W ocenie KIO, zamawiający 

dokonując opisu w sposób, który może preferować jednego z wielu producentów takich urządzeń, 

utrudnia tym samym konkurencję wśród wszystkich wykonawców. 

 

Proponujemy zatem aby dokonać zmiany zapisu w punkcie 5.2.25 podpunkt czwarty odnośnie 

dmuchaw śrubowych na uproszczony opis, który zachowuje kluczowe dla Zamawiającego 

parametry, jednocześnie nie eliminując żadnego z potencjalnych oferentów w brzmieniu: 

„Do napowietrzania rusztów napowietrzających reaktorów należy zastosować cztery (trzy 

pracujące + jedna rezerwowa) sprężarki lub dmuchawy śrubowe bezolejowe (rotacyjne) w 

obudowach dźwiękochłonnych o wydajności wg obliczeń lecz nie mniejszej niż Q=2468 Nm3/h 

każda, sprężu dp=550 mbar, mocy silnika nie większej niż N = 55kW klasy IE3. Wymaga się, aby 

sprężarka lub dmuchawa wytwarzała sprężone powietrze bezolejowe o jakości wg ISO 8573-1 

klasa 0 potwierdzona certyfikatem TUV, atestem PZH lub innym równoważnym. Agregat śrubowy 

powinien być wyposażony we  wskaźniki poziomu oleju, filtr powietrza z tłumikiem hałasu na 

ssaniu, tłumik wylotowy, zawór bezpieczeństwa i zwrotny oraz zintegrowaną przetwornicę 

częstotliwości” 

Oraz proponujemy zmianę w stosunku do punktu 19.2.4 w Tabeli cen: 

„Dmuchawy na potrzeby KTSO: - min. 2 szt. sprężarek lub dmuchaw śrubowych bezolejowych 

(rotacyjnych) w obudowach dźwiękochłonnych (jedna pracująca + rezerwa czynna) o wydajności 

nie mniejszej niż Q=1000 Nm3/h, sprężu dp=930 mbar, mocy silnika nie większej niż N=37 kW 

klasy IE3. Wymaga się, aby sprężarka wytwarzała sprężone  powietrze bezolejowe o jakości wg ISO 

8573-1 klasa 0 potwierdzona certyfikatem TUV, atestem PZH lub innym  równoważnym. Agregat 

sprężarki śrubowej powinien być wyposażony we wskaźnik poziomu oleju, filtr powietrza  z 

tłumikiem hałasu na ssaniu, tłumik wylotowy, zawór bezpieczeństwa i zwrotny. Sprężarki lub 

dmuchawy wyposażone w przetwornice częstotliwości umożliwiające płynną regulację ich 

wydajności” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrażą zgody na proponowaną zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia gdyż w jego ocenie zmierzają one do ograniczenia konkurencji. Nie potwierdza się 

teza Wykonawcy, że tylko jeden oferent spełnia wymagania specyfikacji. Jednocześnie 

Zamawiający dokonuje sprostowania jednoznacznie wskazując, że: wymaga się, aby sprężarka 

wytwarzała sprężone powietrze bezolejowe o jakości wg ISO 8573-1 klasa 0 potwierdzona 

certyfikatem TUV, atestem PZH lub innym równoważnym 

 

4. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4 

 

Pytanie 1: 

W PFU na str.69 podana jest pompa zatapialna o parametrach: wydajność nominalna Q=150 m3/h, 

wysokość podnoszenia H=12 m, moc silnika nie większa niż N=7,5 kW, natomiast na str. 222 

podana jest pompa zatapialna o parametrach: wydajność nominalna Q=150-200 m3/h (200 m3/h 
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przy Hgeo min), wysokość podnoszenia wg obliczeń, maksymalna moc znamionowa silnika 

elektrycznego P2=13,5 kW.  

Odpowiedź:  

Prawidłowe parametry pompy powinny być następujące: 

Wydajność nominalna min. 200 m3/h przy Hgeo wynikającym z obliczeń projektanta oraz o mocy 

nie większej jak 13,5 kW.  Projektant na etapie wykonywania projektu technologicznego określi 

dokładnie wysokość podnoszenia wynikająca z rzędnych oraz oporów hydraulicznych.  

Pytanie 2: 

W PFU na str. 69 podana jest automatyczna krata prętowa o prześwicie 30 mm, natomiast na str. 

222 podana jest krata o prześwicie 20 mm. W związku z rozbieżnościami prosimy o podanie 

prawidłowego prześwitu.  

Odpowiedź:  

Prawidłowa wartość prześwitu kraty powinna wynosić nie więcej jak 20 mm. Do wyceny. Należy 

przyjąć 20 mm.  

Pytanie 3: 

W PFU na str. 222 podane jest mieszadło średnioobrotowe o mocy 2,5 kW, z kolei w tabeli 

cenowej pkt. 8.2.2 podane jest mieszadło szybkoobrotowe, zaś w PFU na str. 69,70 brakuje 

informacji o montażu i dostawie mieszadła. W związku z rozbieżnościami prosimy o 

potwierdzenie, że należy wycenić w/w mieszadło. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie 

parametrów techniczno-jakościowych ( moc, prędkość obrotowa, średnica śmigła, ilość łopatek 

śmigła itp.) mieszadła.  

Odpowiedź:  

Wymaga się zamontowania mieszadła w komorze czerpnej pompowni zapobiegającego, 

sedymentacji części stałych. Wymagania minimalne to minimum jedno mieszadło o mocy co 

najmniej 2,5 kW , szybkoobrotowe. Projektant dokona szczegółowych obliczeń i dobierze 

mieszadło spełniające wymagania wzruszania zawartości komory czerpnej tak aby nie 

występowała sedymentacja. Orientacyjne parametry doboru mieszadła zapewniające możliwość 

wyceny i porównania ofert zestawiono w tabeli cen pkt. 8.2.2. 

Pytanie 4: 

W PFU na str. 70 podany jest sitopiaskownik z separatorem tłuszczu, natomiast w tabeli cen pkt. 

9.2.1 i w PFU na str. 222 podany jest kratopiaskownik. W związku z rozbieżnościami prosimy o 

podanie co należy wycenić: czy sitopiaskownik czy kratopiaskownik.  W przypadku zatwierdzenia 

sitopiaskownika prosimy o zmianę opisu pkt. 9.2.1 tabeli cen.   

Odpowiedź:  

Wycenę należy przeprowadzić zgodnie z pozycją 9.2.1 zapewniając zastosowanie w urządzeniu 

separatora tłuszczu. 

Pytanie 5: 

W PFU na str. 71 i 226 podane jest mieszadło zatapialne średnioobrotowe, natomiast w tabeli cen 
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pkt. 10.2.2 podane jest mieszadło zatapialne szybkoobrotowe.  W związku z rozbieżnościami 

prosimy o podanie jakie mieszadło należy wycenić. 

Odpowiedź:  

Należy wycenić mieszadło szybkoobrotowe zgodnie z tabelą cen 

Pytanie 6: 

W PFU na str. 73 podane jest następujące stwierdzenie ,,rurociągi rozprowadzające ścieki na 

poszczególne reaktory należy wyposażyć w przepływomierze elektromagnetyczne’’ , natomiast w 

tabeli cen przy obiekcie KOMORA ROZDZIAŁU - KR1 - Ob. nr 08a brak pozycji na rurociągi i 

przepływomierze. W związku z powyższym prosimy o podanie, w której pozycji tabeli cen należy 

wstawić kwotę za w/w rurociągi i przepływomierze.  

Odpowiedź:  

W/w należy uwzględnić w poz. 13.2.2. 

Pytanie 7: 

W PFU na str. 74 podane są mieszadła wolnoobrotowe w ilości 3 szt. mieszadła na jedną komorę 

czyli razem 6 szt. oraz podane są mieszadła pompujące w ilości 2 szt. na komorę czyli razem 4 szt.. 

Z kolei w tabeli cen w pkt. 14.2.1 podane są mieszadła wolnoobrotowe w ilości 8 szt. oraz 

dodatkowo w PFU na str. 227 jest mowa o mieszadłach wolnoobrotowych i średnioobrotowych. 

W związku z rozbieżnościami prosimy o podanie ile mieszadeł oraz jakie: czy wolnoobrotowe czy 

pompujące czy średnioobrotowe należy wycenić. W przypadku zmiany ilości lub rodzaju mieszadeł 

prosimy o zmianę zapisów w tabeli cen pkt. 14.2.1. 

Odpowiedź:  

W PFU na str. 74 powinno być „Dostawę i montaż mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych 

wywołujących ruch cyrkulacyjny oraz zapewniających wymieszanie poszczególnych komór, w 

układzie co najmniej 4 mieszadeł na jedna komorę.” 

W podpunkcie dotyczącym mieszadeł pompujących powinno być „w układzie do co najmniej 1 

mieszadła na jedną komorę.”  

W tabeli cen dodano pkt. 14.2.1.1.  Dostawa i montaż mieszadeł pompujących wraz z niezbędnymi 

rurociągami i urządzeniami wyciągowymi zapewniającymi recyrkulację wewnętrzną  - 2kpl. 

Należy wyceniać mieszadła wolnoobrotowe oraz pompujące. 

Pytanie 8: 

W PFU na str. 76 podane są mieszadła wolnoobrotowe w ilości 3 szt. mieszadła na jedną komorę 

czyli razem 3 szt. oraz podane są mieszadła pompujące w ilości 2 szt. na komorę czyli razem 2 szt., 

natomiast w tabeli cen w pkt. 15.2.1 podane są mieszadła wolnoobrotowe w ilości 3 szt.. 

Dodatkowo w PFU na str. 227 jest mowa o mieszadłach wolnoobrotowych i średnioobrotowych. 

W związku z rozbieżnościami prosimy o podanie ile mieszadeł oraz jakie czy wolnoobrotowe czy 

pompujące czy średnioobrotowe należy wycenić. W przypadku zmiany ilości lub rodzaju mieszadeł 

prosimy o zmianę zapisów w tabeli cen pkt. 15.2.1. 
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Odpowiedź:  

W PFU na str. 76 podpunkcie dotyczącym mieszadeł pompujących powinno być „w układzie do co 

najmniej 1 mieszadła na jedną komorę.” 

W tabeli cen dodano pkt.  15.2.1.1.  Dostawa i montaż mieszadeł pompujących wraz z 

niezbędnymi rurociągami i urządzeniami wyciągowymi zapewniającymi recyrkulację wewnętrzną  

- 1kpl. Należy wyceniać mieszadła wolnoobrotowe oraz pompujące. 

 

Pytanie 9: 

W PFU na str. 79 i tabeli cen pkt. 19.2.4 podana jest sprężarka śrubowa o parametrach: wydajność 

wg obliczeń, jednak nie mnieja niż Q=1000 Nm3/h, spręż dp=930 mbar, moc silnika nie więcej niż 

N=37 kW, natomiast w PFU na str. 229 podana jest sprężarka śrubowa o parametrach: nominalna 

wydajność sprężarki : Qnom (50Hz) = 1000 Nm3/h, nominalny pobór mocy przy ok Qnom: Pnom = 

31,5 kW, wydajność minimalna sprężarki ok. Q min (25 Hz): 500 Nm3/h, pobór mocy przy Qmin: 

Pmin: 18,0 kW, ciśnienie robocze: ok. Pnom=950 mbar, moc zainstalowana: max 37 kW. W 

związku z rozbieżnościami prosimy o podanie na jakie parametry należy dobrać i wycenić 

sprężarkę śrubową. W przypadku zmiany parametrów prosimy o zmianę zapisów w tabeli cen pkt. 

19.2.4. 

Odpowiedź:  

Podane parametry sprężarek nie są rozbieżne a jedynie charakteryzują urządzenie przy różnych 

opcjach pracy z jakimi możemy mieć do czynienia w trakcie eksploatacji. Pozycję należy wycenić 

zgodnie z opisem w tabeli cen. 

Pytanie 10: 

W PFU na str. 80 i tabeli cen pkt. 20.2.1 podana jest pompa cyrkulacyjna osadu wtórnego o 

wydajności nominalnej regulowanej przetwornicą częstotliwości nie mniejszej niż Q=200 m3/h, 

natomiast w PFU na str. 231 podana jest pompa o wydajności regulowanej Q max= 170 m3/h. W 

związku z rozbieżnościami prosimy o podanie na jaką wydajność należy dobrać i wycenić pompę. 

W przypadku zmiany parametrów prosimy o zmianę zapisów w tabeli cen pkt. 20.2.1. 

Odpowiedź:  

Opis w PFU powinien być taki jak w tabeli 20.2.1. Pozycję należy wycenić zgodnie z opisem w 

tabeli cen. 

Pytanie 11: 

W PFU na str. 80 i w tabeli cen pkt. 21.2.1 podana jest pompa wyporowa w ilości 2 szt., natomiast 

w PFU na str. 231 podana jest pompa wyporowa w ilości 3 szt. W związku z rozbieżnościami 

prosimy o podanie ile pomp należy wycenić. W przypadku zmiany ilości prosimy o zmianę ilości w 

tabeli cen pkt. 21.2.1. 

Odpowiedź:  

Opis w PFU powinien być taki jak w tabeli 21.2.1. Pozycję należy wycenić zgodnie z opisem w 

tabeli cen. 
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Pytanie 12: 

Prosimy o podanie czy w wiacie na osad odwodniony (ob. nr 21) należy przewidzieć oświetlenie 

wewnętrzne. 

Odpowiedź:  

W wiacie należy przewidzieć oświetlenie wewnętrzne. 

Pytanie 13: 

W PFU na str. 86 i tabeli cen pkt. 29.2.1 podana jest sprężarka śrubowa o parametrach: wydajność 

wg obliczeń lecz nie mniejsza niż Q=2468 Nm3/h, spręż dp=550 mbar, moc silnika nie więcej niż 

N=55 kW, natomiast w PFU na str. 230 podana jest sprężarka śrubowa o parametrach: nominalna 

wydajność sprężarki : Qnom (50Hz) = 2468 Nm3/h, nominalny pobór mocy przy ok Qnom: Pnom = 

46,5 kW,  wydajność minimalna sprężarki ok. Q min (25 Hz): 746 Nm3/h, pobór mocy przy Qmin: 

Pmin: 17,0 kW, ciśnienie robocze: ok. Pnom=550 mbar, moc zainstalowana: ok. 55 kW. W związku 

z rozbieżnościami prosimy o podanie na jakie parametry należy dobrać i wycenić sprężarkę 

śrubową. W przypadku zmiany parametrów prosimy o zmianę zapisów w tabeli cen pkt. 29.2.1. 

Odpowiedź:  

Podane parametry sprężarek nie są rozbieżne a jedynie charakteryzują urządzenie przy różnych 

opcjach pracy z jakimi możemy mieć do czynienia w trakcie eksploatacji. Pozycję należy wycenić 

zgodnie z opisem w tabeli cen. 


	pfu
	pfu_Page_001
	pfu_Page_002
	pfu_Page_003
	pfu_Page_004
	pfu_Page_005
	pfu_Page_006
	pfu_Page_007
	pfu_Page_008
	pfu_Page_009
	pfu_Page_010
	pfu_Page_011
	pfu_Page_012
	pfu_Page_013
	pfu_Page_014
	pfu_Page_015
	pfu_Page_016
	pfu_Page_017
	pfu_Page_018
	pfu_Page_019
	pfu_Page_020
	pfu_Page_021
	pfu_Page_022
	pfu_Page_023
	pfu_Page_024
	pfu_Page_025
	pfu_Page_026
	pfu_Page_027
	pfu_Page_028
	pfu_Page_029
	pfu_Page_030
	pfu_Page_031
	pfu_Page_032
	pfu_Page_033
	pfu_Page_034
	pfu_Page_035
	pfu_Page_036
	pfu_Page_037
	pfu_Page_038
	pfu_Page_039
	pfu_Page_040
	pfu_Page_041
	pfu_Page_042
	pfu_Page_043
	pfu_Page_044
	pfu_Page_045
	pfu_Page_046
	pfu_Page_047
	pfu_Page_048
	pfu_Page_049
	pfu_Page_050
	pfu_Page_051
	pfu_Page_052
	pfu_Page_053
	pfu_Page_054
	pfu_Page_055
	pfu_Page_056
	pfu_Page_057
	pfu_Page_058
	pfu_Page_059
	pfu_Page_060
	pfu_Page_061
	pfu_Page_062
	pfu_Page_063
	pfu_Page_064
	pfu_Page_065
	pfu_Page_066
	pfu_Page_067
	pfu_Page_068
	pfu_Page_069
	pfu_Page_070
	pfu_Page_071
	pfu_Page_072
	pfu_Page_073
	pfu_Page_074
	pfu_Page_075
	pfu_Page_076
	pfu_Page_077
	pfu_Page_078
	pfu_Page_079
	pfu_Page_080
	pfu_Page_081
	pfu_Page_082
	pfu_Page_083
	pfu_Page_084
	pfu_Page_085
	pfu_Page_086
	pfu_Page_087
	pfu_Page_088
	pfu_Page_089
	pfu_Page_090
	pfu_Page_091
	pfu_Page_092
	pfu_Page_093
	pfu_Page_094
	pfu_Page_095
	pfu_Page_096
	pfu_Page_097
	pfu_Page_098
	pfu_Page_099
	pfu_Page_100
	pfu_Page_101
	pfu_Page_102
	pfu_Page_103
	pfu_Page_104
	pfu_Page_105
	pfu_Page_106
	pfu_Page_107
	pfu_Page_108
	pfu_Page_109
	pfu_Page_110
	pfu_Page_111
	pfu_Page_112
	pfu_Page_113
	pfu_Page_114
	pfu_Page_115
	pfu_Page_116
	pfu_Page_117
	pfu_Page_118
	pfu_Page_119
	pfu_Page_120
	pfu_Page_121
	pfu_Page_122
	pfu_Page_123
	pfu_Page_124
	pfu_Page_125
	pfu_Page_126
	pfu_Page_127
	pfu_Page_128
	pfu_Page_129
	pfu_Page_130
	pfu_Page_131
	pfu_Page_132
	pfu_Page_133
	pfu_Page_134
	pfu_Page_135
	pfu_Page_136
	pfu_Page_137
	pfu_Page_138
	pfu_Page_139
	pfu_Page_140
	pfu_Page_141
	pfu_Page_142
	pfu_Page_143
	pfu_Page_144
	pfu_Page_145
	pfu_Page_146
	pfu_Page_147
	pfu_Page_148
	pfu_Page_149
	pfu_Page_150
	pfu_Page_151
	pfu_Page_152
	pfu_Page_153
	pfu_Page_154
	pfu_Page_155
	pfu_Page_156
	pfu_Page_157
	pfu_Page_158
	pfu_Page_159
	pfu_Page_160
	pfu_Page_161
	pfu_Page_162
	pfu_Page_163
	pfu_Page_164
	pfu_Page_165
	pfu_Page_166
	pfu_Page_167
	pfu_Page_168
	pfu_Page_169
	pfu_Page_170
	pfu_Page_171
	pfu_Page_172
	pfu_Page_173
	pfu_Page_174
	pfu_Page_175
	pfu_Page_176
	pfu_Page_177
	pfu_Page_178
	pfu_Page_179
	pfu_Page_180
	pfu_Page_181
	pfu_Page_182
	pfu_Page_183
	pfu_Page_184
	pfu_Page_185
	pfu_Page_186
	pfu_Page_187
	pfu_Page_188
	pfu_Page_189
	pfu_Page_190
	pfu_Page_191
	pfu_Page_192
	pfu_Page_193
	pfu_Page_194
	pfu_Page_195
	pfu_Page_196
	pfu_Page_197
	pfu_Page_198
	pfu_Page_199
	pfu_Page_200
	pfu_Page_201
	pfu_Page_202
	pfu_Page_203
	pfu_Page_204
	pfu_Page_205
	pfu_Page_206
	pfu_Page_207
	pfu_Page_208
	pfu_Page_209
	pfu_Page_210
	pfu_Page_211
	pfu_Page_212
	pfu_Page_213
	pfu_Page_214
	pfu_Page_215
	pfu_Page_216
	pfu_Page_217
	pfu_Page_218
	pfu_Page_219
	pfu_Page_220
	pfu_Page_221
	pfu_Page_222
	pfu_Page_223
	pfu_Page_224
	pfu_Page_225
	pfu_Page_226
	pfu_Page_227
	pfu_Page_228
	pfu_Page_229
	pfu_Page_230
	pfu_Page_231
	pfu_Page_232
	pfu_Page_233
	pfu_Page_234
	pfu_Page_235
	pfu_Page_236
	pfu_Page_237
	pfu_Page_238
	pfu_Page_239
	pfu_Page_240
	pfu_Page_241
	pfu_Page_242
	pfu_Page_243
	pfu_Page_244
	pfu_Page_245
	pfu_Page_246
	pfu_Page_247
	pfu_Page_248
	pfu_Page_249
	pfu_Page_250
	pfu_Page_251
	pfu_Page_252
	pfu_Page_253
	pfu_Page_254
	pfu_Page_255
	pfu_Page_256
	pfu_Page_257
	pfu_Page_258
	pfu_Page_259
	pfu_Page_260
	pfu_Page_261
	pfu_Page_262
	pfu_Page_263
	pfu_Page_264
	pfu_Page_265
	pfu_Page_266
	pfu_Page_267
	pfu_Page_268
	pfu_Page_269
	pfu_Page_270
	pfu_Page_271
	pfu_Page_272
	pfu_Page_273
	pfu_Page_274
	pfu_Page_275
	pfu_Page_276
	pfu_Page_277
	pfu_Page_278
	pfu_Page_279
	pfu_Page_280
	pfu_Page_281
	pfu_Page_282
	pfu_Page_283
	pfu_Page_284
	pfu_Page_285
	pfu_Page_286
	pfu_Page_287
	pfu_Page_288
	pfu_Page_289
	pfu_Page_290
	pfu_Page_291
	pfu_Page_292
	pfu_Page_293
	pfu_Page_294
	pfu_Page_295
	pfu_Page_296
	pfu_Page_297
	pfu_Page_298
	pfu_Page_299
	pfu_Page_300
	pfu_Page_301
	pfu_Page_302
	pfu_Page_303
	pfu_Page_304
	pfu_Page_305
	pfu_Page_306
	pfu_Page_307
	pfu_Page_308
	pfu_Page_309
	pfu_Page_310
	pfu_Page_311
	pfu_Page_312
	pfu_Page_313
	pfu_Page_314
	pfu_Page_315
	pfu_Page_316
	pfu_Page_317
	pfu_Page_318
	pfu_Page_319
	pfu_Page_320
	pfu_Page_321
	pfu_Page_322
	pfu_Page_323
	pfu_Page_324
	pfu_Page_325
	pfu_Page_326
	pfu_Page_327
	pfu_Page_328
	pfu_Page_329
	pfu_Page_330
	pfu_Page_331
	pfu_Page_332
	pfu_Page_333
	pfu_Page_334
	pfu_Page_335
	pfu_Page_336
	pfu_Page_337
	pfu_Page_338
	pfu_Page_339
	pfu_Page_340
	pfu_Page_341
	pfu_Page_342
	pfu_Page_343
	pfu_Page_344
	pfu_Page_345
	pfu_Page_346
	pfu_Page_347
	pfu_Page_348
	pfu_Page_349
	pfu_Page_350
	pfu_Page_351
	pfu_Page_352

	pfu_Aneks 1.1_jpg
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_01
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_02
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_03
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_04
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_05
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_06
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_07
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_08
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_09
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_10
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_11
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_12
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_13
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_14
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_15
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_16
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_17
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_18
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_19
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_20
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_21
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_22
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_23
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_24
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_25
	Aneks 1.1_ogloszenie_Page_26


