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  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przepompownia Ostrów Mazowiecka ul. Legionowa 

Stan aktualny 

Zbiornik z polimerobetonu PMB Ø1500x6500 z włazem żeliwnym Ø600 B40, trzy wloty 

grawitacyjne. Armatura (rury, zasuwy, zawory zwrotne) o średnicy DN65, pompy zatapialne o 

mocy 4,2kW o przelocie Ø80, szafa sterująca RZS-2x4,2kW. Pompy opuszczane na jednej 

prowadnicy. Przepompownię (w ziemi na głębokości ok. 2m.p.pt) połączono z rurociągiem 

tłocznym PE90 (DN80) o długości L=650 i  Hgeo=7,43m.sł.c. (między poziomem minimum 

pompowni, a wylotem na studni rozprężnej) 

Zbiornik przepompowni w stanie dobrym, pompy zużyte, występuje często zapychanie pomp i 

przez to brak spompowania ścieków lub znaczne wydłużenie czasu pracy pomp, co przekłada się 

na większe zużycie energii.  

Zakres czynności po stronie zamawiającego: 

- oczyszczenie wnętrza zbiornika (wybranie osadu z dna i oczyszczenie ścian) 

- zatrzymanie napływu ścieków, opróżnienie rurociągu tłocznego, zabezpieczenie odbioru 

ścieków na czas modernizacji przepompowni 

- zapewnienie zasilania o odpowiedniej wartości dla modernizowanego obiektu 

Zakres i elementy do wykonania przez wykonawcę: 

Etap I (przy przepompowni wyłączonej z ruchu) 

 - inwentaryzację zbiornika (do wykonania wg przekazanej dokumentacji i wizji lokalnej) 

 - demontaż „starego” wyposażenia przy przepompowni wyłączonej z ruchu 

 - płyta górna i właz pozostaje bez zmian 

Etap II (przy przepompowni wyłączonej z ruchu) 

- dopasowanie do istniejącego w ścianie rurociągu tłocznego DN80 

- montaż nowego wyposażenia o średnicy DN80, z przejściem na średnicę rurociągu tłocznego 

DN80; 

- kolano sprzęgające pomp żeliwo epoxy; 

- pompy 5,5kW z wirnikiem otwartym Vortex o przelocie Ø80mm, wyd.Q= 4 l/s 

- złącza rurowo-kołnierzowe DN80 – żeliwo epoxy; 

- kolektor i orurowanie DN80 – stal nierdzewna; 

- kołnierze orurowania tłoczne – stal nierdzewna; 

- króciec płuczący Ø52 z zaworem (tzw. strażacki)  

- elementy złączne – stal nierdzewna 

- uszczelki płaskie 

- zawory zwrotne kulowe DN80; 

- zasuwy klinowe DN80 (oś pokręteł w pionie) 

- prowadnice 1 ½” – stal nierdzewna (po 2 szt. dla każdej z pomp) 

- wsporniki prowadnic – stal nierdzewna  

- haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów – stal nierdzewna 

- łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu – stal nierdzewna 
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- drabina do dna zbiornika – stal nierdzewna 

- pomost obsługowy – stal nierdzewna 

- układ sterowania do w/w przepompowni RZS-K-2x5,5-S-MRM-GPRS (z monitoringiem do 

komunikacji ze stacji bazową i Internetem on-line) 

- układ sygnalizacji poziomu (poziomy: SUCHOBIEG, MIN, MAX, ALARM) (sonda hydrostatyczna 

SH, pływaki 2 szt., łańcuch, obciążnik) 

- montaż wyposażenia i szafy sterującej przepompowni 

- uruchomienie przepompowni 

- szkolenie pracowników 

2. Przepompownia Ostrów Mazowiecka ul. Na Polance 

Stan aktualny 

Zbiornik z polimerobetonu PMB Ø1200x4500 z włazem żeliwnym Ø600 B40, jeden wlot 

grawitacyjny. Armatura (rury, zasuwy, zawory zwrotne) o średnicy DN60, pompy zatapialne o 

mocy 2,15kW o przelocie Ø80, szafa sterująca RZS-2x2,15kW. Pompy opuszczane po dwóch 

prowadnicach. Przepompownię (w ziemi na głębokości ok. 1,5m.p.pt) połączono z rurociągiem 

tłocznym PE90 (DN80) o długości L=150 i  Hgeo=6m.sł.c. (między poziomem minimum 

pompowni, a wylotem na studni rozprężnej) 

Zbiornik przepompowni w stanie dobrym, armatura zaporowo-zwrotna zużyta, pompy zużyte. 

Występuje często zapychanie pomp i przez to brak spompowania ścieków lub znaczne 

wydłużenie czasu pracy pomp, co przekłada się na zużycie energii.  

Zakres czynności po stronie zamawiającego: 

- oczyszczenie wnętrza zbiornika (wybranie osadu z dna i oczyszczenie ścian) 

- zatrzymanie napływu ścieków, opróżnienie rurociągu tłocznego, zabezpieczenie odbioru 

ścieków na czas modernizacji przepompowni 

- zapewnienie zasilania o odpowiedniej wartości dla modernizowanego obiektu 

Zakres i elementy do wykonania przez wykonawcę: 

Etap I (przy przepompowni wyłączonej z ruchu) 

 - inwentaryzację zbiornika (do wykonania wg przekazanej dokumentacji i wizji lokalnej) 

 - demontaż „starego” wyposażenia przy przepompowni wyłączonej z ruchu 

 - płyta górna i właz pozostaje bez zmian 

Etap II (przy przepompowni wyłączonej z ruchu) 

- dopasowanie do istniejącego w ścianie rurociągu tłocznego DN80 

- montaż nowego wyposażenia o średnicy DN80, z przejściem na średnicę rurociągu tłocznego 

DN80; 

- kolano sprzęgające pomp żeliwo epoxy; 

- pompy 2,2kW z wirnikiem otwartym Vortex o przelocie Ø80mm 

- złącza rurowo-kołnierzowe DN80 – żeliwo epoxy; 

- orurowanie DN100 – stal nierdzewna; 

- kołnierze orurowania tłoczne – stal nierdzewna; 

- króciec płuczący Ø52 z zaworem (tzw. strażacki)  
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- elementy złączne – stal nierdzewna 

- uszczelki płaskie 

- zawory zwrotne kulowe DN80; 

- zasuwy klinowe DN80 (oś pokręteł w pionie) 

- prowadnice 1 ½” – stal nierdzewna (po 2 szt. dla każdej z pomp) 

- wsporniki prowadnic – stal nierdzewna  

- haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów – stal nierdzewna 

- łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu – stal nierdzewna 

- drabina do dna zbiornika – stal nierdzewna 

- pomost obsługowy – stal nierdzewna 

- układ sterowania do w/w przepompowni RZS-K-2x2,2-S-MRM-GPRS (z monitoringiem do 

komunikacji ze stacji bazową i Internetem on-line) 

- układ sygnalizacji poziomu (poziomy: SUCHOBIEG, MIN, MAX, ALARM) (sonda hydrostatyczna 

SH, pływaki 2 szt., łańcuch, obciążnik) 

- montaż wyposażenia i szafy sterującej przepompowni 

- uruchomienie przepompowni 

- szkolenie pracowników 

 

3. Monitoring MRM-GPRS + Internet dla 2 szt. przepompowni - tj. uruchomienie na 

przepompowni i podłączenie do stacji bazowej ZGK Ostrów Mazowiecka wliczone w cenę. 

Użytkownik zakupi karty SIM od firmy. 

 

4. Trójnik składany do wyciągania pomp, z wciągarką linową 150kg i pochwytem łańcucha pompy. 

 

 

Zamawiający preferuje pompy i sterowanie wraz z systemem wizualizacji firmy METALCHEM ze 

względu na użytkowanie produktów tej Firmy na innych obiektach i w celu ujednolicenia obsługi 

wszystkich przepompowni na terenie miasta.  


