
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przepompownia ścieków Ostrów Mazowiecka ulica Łączna – dostawa i montaż przy działce nr 127 

Zbiornik z polimerobetonu PMB o średnicy 1,5m, wysokości 4,05m z własem żeliwnym okrągłym o 
średnicy 600m D40 posiadający jeden wlot grawitacyjny. Przedmiot zamówienia obejmuje 
dostarczenie wraz z montażem kompletnej armatury (rury, zasuwy, zawory zwrotne) o średnicy DN80, 
pompy zatapialne o mocy nominalnej 1,5kW z wirnikiem o przelocie otwartym Ø80 wraz z szafą 
sterującą. Pompy opuszczane po dwóch prowadnicach. 
 
Zakres czynności po stronie Zamawiającego: 
- zapewnienie zasilania o odpowiedniej wartości, 
- dźwig do montażu przepompowni, 
- montaż podziemny zbiornika przepompowni. 
 
Zakres czynności i elementy dostarczane przez Wykonawcę: 
- inwentaryzacja zbiornika, 
- płyta górna i właz, 
- montaż wyposażenia o średnicy DN80, z przejściem na średnicę rurociągu tłocznego DN90, 
- kolano sprzęgające pompy, żeliwo epoxy, 
- pompy o mocy nominalnej 1,5kW z wirnikiem otwartym Vortex o przelocie o średnicy 80mm, 
- złącza rurowo-kołnierzowe DN80 – żeliwo epoxy, 
- kołnierze orurowania tłoczne – stal nierdzewna, 
- króciec płuczący Ø52 z zaworem (tzw. Strażacki), 
- elementy złączne – stal nierdzewa, 
- 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 lamp i sygnalizatorów – stal nierdzewna, 
- łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu – stal nierdzewna, 
- drabina do dna zbiornika – stal nierdzewna, 
- pomost obsługowy – stal nierdzewna, 
- układ sterowania przedmiotowej przepompowni (z monitoringiem do komunikacji ze stacją bazową i 
Internetem on-lie), 
- układ sygnalizacji poziomu (poziomy: suchobieg, min, max, alarm) (sonda hydrostatyczna SH, pływaki 
– 2szt., łacuch, obciążnik) 
- montaż wyposażenia i szafy przepompowni, 
- uruchomienie przepompowni, 
- przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników. 
 
Monitoring MRM-GPRS + Internet dla przepompowni  wraz z przyłączeniem do stacji bazowej ZGK 
Ostrów Mazowiecka wliczonew cenę oferty. Użytkownik zakupi stosowe karty SIM.  
 
Termin realizacji zamówienia: 60dni od daty zawarcia umowy. 
Gwarancja: układ sterowania, armatura, konstrukcje stalowe, pompy – 24 miesiące od daty 
uruchomienia. 
 
Zamawiający ze względów ekonomicznych i logistycznych, mając na uwadze na ujednolicenie systemu 
przepompowni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, w celu usprawnienia obsługi oraz serwisu 
preferuje pompy i sterowanie wraz z systemem wizualizacji firmy Metalchem. 


