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Zgłoszenie gotowości do rozruchu 
Zgodnie z umową z dn. ………………... Wykonawca firma Eko Systemy Sp. z o.o.  

zgłasza gotowość do …………………………….… ( wpisać opis prac + Nr etapu )   dla przepompowni 

nr. ……………………………………………..…………………………..  ……………………………………… 

w ramach zadania w miejscowości……………………………………………….…………………………………   

Termin wykonania prac ustalony został na:   ( ........................... ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Potwierdzenie gotowości do rozruchu 
Zamawiający firma ………………  potwierdza gotowość do wykonania prac w terminie określonym w niniejszym zgłoszeniu i 

oświadcza, że spełnione są następujące warunki: 

L.p.  Potwierdzenie, uwagi 

1.  Zapewniony dostęp do zbiornika ( zbiornik jest 

obsypany, klucze do ogrodzenia, itp.) 

 

2.  Doprowadzone zasilanie docelowe w układzie sieci                

TN - S (kabel zasilający 5- żyłowy) do miejsca 

posadowienia szafki  

 

3.  Dane kabla zasilającego ( przekrój i ilość żył np. 16 mm2 

5 – żyłowy) oraz rodzaju i wielkości zabezpieczenia 

nadprądowego 

 

4.  Wskazanie precyzyjne miejsca posadowienia szafy 

sterowniczej(np. na studni). W przypadku dystansu 

większego niż 2m pomiędzy szafą a zbiornikiem- podać 

dokładna odległość 

 

5.  Zapewniona jest woda niezbędna do przeprowadzenia 

rozruchu technologicznego 

 

6.  W przypadku pompy o masie przekraczającej                  

120 kg. Zapewnienie pomocy przy opuszczaniu pomp do 

zbiornika 

 

7.  Zbiornik jest opróżniony i wyczyszczony  

8.  Przygotowany jest przepust kablowy w ścianie zbiornika  

9.  Położona jest rura osłonowa pomiędzy zbiornikiem a 

miejscem posadowienia szafy sterowniczej 

 

10.  Wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za odbiór i 

przeszkolenie w obsłudze 

 

11.  W przypadku przepompowni z szafa sterowniczą 

wyposażona w moduł powiadamiania GSM, GPRS - 

zapewniona jest karta SIM                                                       

Prosimy wpisać numery telefonów alarmowych 

 

Nie spełnienie w dniu rozruchu któregoś z powyższych warunków skutkować będzie koniecznością ponownego (płatnego 

dodatkowo) przyjazdu ekipy rozruchowej. 

Koszty liczone wg. stawek umownych: 1,3 zł/km od miejscowości Tarnobrzeg, woj. podkarpackie + 160zł netto/roboczogodzina  1 

pracownika.  

 

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

Dane osoby do kontaktów (nr. telefonu)                                                                                   Podpis Zamawiającego 

Prosimy o dokładne zapoznanie się, wypełnienie rubryk i odesłanie faxem lub e-mailem podpisanej kopii zgłoszenia na numer: 

015 822 44 70 wew.110 lub na adres: biuro@eko-systemy.pl 

Nie odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jednoznaczne jest z rezygnacją z ustalonego terminu rozruchu.  
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