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OPIS OGÓLNY OBIEKTÓW 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zamówienia 

publicznego pn. „Remont przepompowni ścieków i hydroforni na strefie S1-3 magistrali Rzeszów-

Jasionka polegająca na wymianie pomp, wymianie armatury (zasuwy, szafy sterownicze), czyszczenie 

ścian i dna zbiorników przepompowni, wykonanie powłoki gruntującej na podłożu betonowym, 

remont hydroforni wody na magistrali wod.-kan. Rzeszów-Jasionka (remont pomp, wymiana szafy 

sterowniczej z falownikami)” 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a) Wizja lokalna, 

b) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branżowe, 

c) Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

3. PRZEPOMPOWNIA P1M – STREFA S1-3 

3.1. Stan istniejący 

Istniejąca przepompownia P1M w strefie S1-3 wykonana jako żelbetowa na planie koła o średnicy 

zewnętrznej Ø2800 mm. Przepompownia zagłębiona w gruncie na 4,04 metra, natomiast płyty 

przykrycia 25cm powyżej poziomu terenu. W płycie przykrycia zlokalizowane otwory wentylacyjne, 

pochwyty i właz, dwuklapowy ze stali nierdzewnej o wym. 1100 x 1600mm osadzony na markach 

stalowych wykonanych z kątowników LR60x3mm. Wewnątrz przepompowni znajduje się drabina 

z kratą pomostową wykonaną ze stali nierdzewnej. Beton wewnątrz przepompowni na płycie dennej, 

ścianach i płycie przykrycia w stanie dobrym, nie stwierdzono odspajania się powierzchni betonu. 

Elementy stalowe tj. drabinki kraty pomostowe wykonane ze stali nierdzewnej mocno zabrudzone, 

nie wykazują śladów korozji. Ogrodzenie terenu o wysokości 1,7m wykonane z rur okrągłych RO 

80x4mm w kolorze zielonym z bramą wjazdową dwuskrzydłową o szerokości. 4,80m. Stan ogrodzenia 

i bramy dobry. Wjazd do przepompowni wyłożony kostką brukową, pozostała część trawiasta, na 

terenie znajduje się zbiornik otwarty.  

Armatura i orurowanie o średnicy 250mm. Armatura żeliwna. Orurowanie ze stali nierdzewnej. Stan 
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armatury bardzo mocno skorodowany, śruby na połączeniach kołnierzowych skorodowane. Kominki 

wentylacyjne z PCV mało odporne na UV. Skrzynki uliczne na pokrywie pompowni zasuw 

skorodowane. Pompy niedostosowane do zdalnego sterowania i wizualizacji pracy.  

Zasilanie i sterowanie przepompownią odbywa się za pomocą szafy zasilająco – sterowniczej, której 

wyposażenie oraz aparatura zabezpieczająco – łączeniowa przeznaczona jest do wymiany z uwagi na 

niepoprawne działanie pomp zatapialnych typu METALCHEM MS5-224H o mocy 22kW, ze stopą 

sprzęgająca, prowadnicami i łańcuchem ze stali nierdzewnej, spowodowane złym doborem 

przetwornic częstotliwości oraz zużyciem elementów instalacji elektrycznej. 
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3.2. Parametry 

Średnica zewnętrzna przepompowni: 2800 mm 

Wysokość: 4290 mm (rzędna terenu 206,80/dna 202,76) 

Średnica armatury: 250 mm 

Wyposażenie:  

zawory zwrotne: 2 szt. 

zawory odcinające: 2 szt. 

złączka do węża strażackiego z kulowym zaworem 

odcinającym: 

1 kpl. 80 mm 

pompy: 2 kpl. typ METALCHEM MS5-224H – 67 l/s, 

H=22 m, ze stopą sprzęgająca i prowadnicami 

i łańcuchem ze stali nierdzewnej  

moc silników pomp: 22 kW 

Średnica rurociągów do pomp: 250 mm 

Materiał zbiornika przepompowni: prefabrykat z kręgów betonowych 

Konstrukcja pomostów i konstrukcji wsporczej: stal nierdzewna z kratą 



" Remont przepompowni ścieków i hydroforni na strefie S1-3 magistrali Rzeszów-Jasionka " 

 

 

 OPZ Strona 6 z 32 

3.3. Zakres modernizacji 

W przepompowni P1M w strefie S1-3 należy wykonać prace związane z zabezpieczeniem powierzchni 

płyty dennej, ścian i płyty przykrycia środkiem hydrofobowym. Przed przystąpieniem do prac 

naprawczych i izolacyjnych przewentylować wnętrze, zabezpieczyć przed napływem ścieków, 

opróżnić z zalegających osadów i tłuszczy, a także oczyścić powierzchnie płyty dennej, ścian i płyty 

przykrycia zbiornika silnym strumieniem wody. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej tj. kratę 

pomostową, drabinki należy oczyścić. Należy wymienić armaturę i pompy. Zabezpieczyć 

antykorozyjnie skrzynki uliczne na trzpieniach zasuw. Wymienić kominki z PCV na kominki ze stali 

nierdzewnej. 

Wymiana wyposażenia elektrycznego i AKPiA istniejącej szafy zasilająco – sterowniczej 

przepompowni wraz z przetwornicami częstotliwości i pełnym układem sterowania dla dwóch pomp 

zatapialnych oraz systemem monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni ścieków. Wymiana 

aparatury kontrolno – pomiarowej (1 szt. sonda hydrostatyczna, 2 szt. łączników pływakowych) 

 

4. PRZEPOMPOWNIA P2M – STREFA S1-3 

4.1. Stan istniejący 

Istniejąca przepompownia P2M w strefie S1-3 wykonana jako żelbetowa na planie koła o średnicy 

zewnętrznej Ø2800mm. Przepompownia zagłębiona w gruncie na 3,46 metra, natomiast płyty 

przykrycia 35cm powyżej poziomu terenu. Na płycie przykrycia zlokalizowane są otwory wentylacyjne 

Ø100mm, pochwyty, trzepienie zasuw i właz, dwuklapowy ze stali nierdzewnej o wym. 900 x 

1800mm osadzony na markach stalowych wykonanych z kątowników LR60x3mm Wewnątrz 

przepompowni znajduje się drabina z kratą pomostową wykonaną ze stali nierdzewnej. Beton na 

płycie dennej, ścianach i płycie przykrycia wewnątrz przepompowni mocno skorodowany 

z miejscowymi ubytkami do 25%, w niektórych miejscach odsłonięte pręty zbrojeniowe. Elementy 

stalowe tj. drabinki kraty pomostowe wykonane ze stali nierdzewnej mocno zabrudzone. Ogrodzenie 

terenu o wysokości 1,5m wykonane z rur okrągłych RO 80x4mm w kolorze zielonym z bramą 

wjazdową dwuskrzydłową o szerokości. 4,80m. Stan ogrodzenia i bramy dobry. 

Armatura i orurowanie o średnicy 250mm. Armatura żeliwna. Orurowanie ze stali nierdzewnej. Stan 

armatury bardzo mocno skorodowany, śruby na połączeniach kołnierzowych skorodowane. Kominki 

wentylacyjne z PCV mało odporne na UV. Pompy niedostosowane do zdalnego sterowania 

i wizualizacji pracy. Brak układu mieszającego przed startem pomp powoduje nadmierne zaleganie 

kożucha na ściekach. Niedostateczna wentylacja i nadmierne stężenie siarkowodoru powoduje 
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korozję betonu nad zwierciadłem ścieków. 

Zasilanie i sterowanie przepompownią odbywa się za pomocą szafy zasilająco – sterowniczej, której 

wyposażenie oraz aparatura zabezpieczająco – łączeniowa przeznaczona jest do wymiany z uwagi na 

niepoprawne działanie pomp zatapialnych typu METALCHEM MS5-224H o mocy 22kW, ze stopą 

sprzęgająca, prowadnicami i łańcuchem ze stali nierdzewnej, spowodowane złym doborem 

przetwornic częstotliwości oraz zużyciem elementów instalacji elektrycznej. 

 

 

4.2. Parametry 
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Średnica zewnętrzna przepompowni: 2800 mm 

Wysokość: 3710 mm (rzędna terenu 198,15/dna 194,69) 

Średnica armatury: 250 mm 

Wyposażenie:  

zawory zwrotne: 2 szt. 

zawory odcinające: 2 szt. 

złączka do węża strażackiego z kulowym zaworem 

odcinającym: 

1 kpl. 80 mm 

pompy: 2 kpl. typ METALCHEM MS5-224H – 67 l/s, 

H=22 m, ze stopą sprzęgająca i prowadnicami 

i łańcuchem ze stali nierdzewnej  

moc silników pomp: 22 kW 

Średnica rurociągów do pomp: 250 mm 

Materiał zbiornika przepompowni: Żelbet 

Konstrukcja pomostów i konstrukcji wsporczej: stal nierdzewna  

4.3. Zakres modernizacji 

W przepompowni P2M w strefie S1-3 należy wykonać prace naprawcze związane z zabezpieczeniem 

odsłoniętych prętów zbrojeniowych środkiem antykorozyjnym, wzmocnieniem powierzchni betonu, 

naprawą ubytków i zabezpieczeniem powierzchni płyty dennej, ścian i płyty przykrycia środkiem 

hydrofobowym. System naprawy powinien być wg jednego producenta. Przed przystąpieniem do 

prac naprawczych i izolacyjnych przewentylować wnętrze, zabezpieczyć przed napływem ścieków, 

opróżnić z zalegających osadów i tłuszczy, a także oczyścić powierzchnie płyty dennej, ścian i płyty 

przykrycia zbiornika silnym strumieniem wody. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej tj. kratę 

pomostową, drabinki należy oczyścić. Należy poprawić wentylowanie oraz wymienić armaturę i 

pompy-wymagania podano w części sanitarno - technologicznej. Dołożyć układ mieszający ścieki 

przed podaniem ich do rurociągu tłocznego. Wymienić kominki z PCV na kominki ze stali nierdzewnej. 

Wymiana wyposażenia elektrycznego i AKPiA istniejącej szafy zasilająco – sterowniczej 

przepompowni wraz z przetwornicami częstotliwości i pełnym układem sterowania dla dwóch pomp 

zatapialnych oraz systemem monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni ścieków. Wymiana 

aparatury kontrolno – pomiarowej (1 szt. sonda hydrostatyczna, 2 szt. łączników pływakowych) 

 

5. HYDROFORNIA przy PRZEPOMPOWNI P2M – STREFA S1-3 

5.1. Stan istniejący 
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Kontenerowa Hydrofornia posadowiona na fundamencie żelbetowym o wym. 6,0 x 3,0m z wykonaną 

izolacją poziomą. Hydrofornia o wym. 5,80 x 2,90m o konstrukcji stalowej z wypełnieniem płytami 

warstwowymi. Wnętrze hydroforni stanowi posadzka betonowa zlokalizowana 20cm powyżej 

poziomu terenu. Drzwi wejściowe do hydroforni dwuskrzydłowe o wym. 1,25x,2,10m. Fundament  

i konstrukcja hydroforni w stanie dobrym. Instalacja elektryczna w szafie zasilająco – sterowniczej  

w bardzo złym stanie, znacząca korozja kabli zasilających i sterowniczych oraz wyposażenia 

elektrycznego. Niedostateczna wentylacja kontenera. Początki korozji śrub na połączeniach 

kołnierzowych. Niesprawny zawór zwrotny na pierwszej pompie od lewej, powoduje że wirnik pompy 

obraca się przeciwnie do obrotów w cyklu pracy-przeciążenia w chwili jej startu. Ponadto należy 

sprawdzić charakterystykę hydrauliczną pomp i punkt ich pracy ponieważ serwisujący zgłasza 

przegrzewanie się silników. Wskazania bieżące wysokości podnoszenia pomp to 1,1bara zaś 

charakterystyka katalogowa wskazuje na znacznie wyższe wysokości podnoszenia w obszarze ich 

pracy optymalnej-optymalnej sprawności.  
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5.2. Parametry 

średnica armatury: 300 mm 

wyposażenie:  

zawory odcinające: 8 szt. 100 mm, 2 szt. 250 mm 

pompy: 4 kpl. typ 65PJM250DMc4 z silnikiem 

w zabudowie suchej  

moc silników pomp: 22 kW 

średnica rurociągów do pomp: 100 mm 

5.3. Zakres modernizacji 

Wymiana pomp i niesprawnej armatury oraz śrub na połączeniach kołnierzowych. Poprawić 

wentylację grawitacyjną tym samym ograniczyć wykraplanie się wilgoci i przekraczanie punktu rosy 

wewnątrz kontenera.  

Wymiana wyposażenia elektrycznego i AKPiA istniejącej szafy zasilająco – sterowniczej pompowni 

ścieków (hydroforni) wraz z pełnym układem sterowania dla czterech pomp oraz systemem 

monitoringu i wizualizacji pracy pompowni 

Zabezpieczenie przed dostawaniem się wilgoci do wnętrzna szafy. 

 

6. PRZEPOMPOWNIA P3M – STREFA S1-3 

6.1. Stan istniejący 

Istniejąca przepompownia P3M w strefie S1-3 wykonana jako żelbetowa na planie koła o średnicy 

zewnętrznej Ø2800mm. Przepompownia zagłębiona w gruncie na 3,5 metra, natomiast płyty 

przykrycia 35cm powyżej poziomu terenu. Na płycie przykrycia zlokalizowane są otwory wentylacyjne 

Ø100mm, trzepienie zasuw i właz, dwuklapowy ze stali nierdzewnej o wym. 900 x 1800mm osadzony 

na markach stalowych wykonanych z kątowników LR60x3mm. Brak jednego pochwytu, urwany. 

Wewnątrz przepompowni znajduje się drabina z kratą pomostową wykonaną ze stali nierdzewnej. 

Beton na płycie dennej, ścianach i płycie przykrycia wewnątrz przepompowni mocno skorodowany  

z miejscowymi ubytkami do 25%, w niektórych miejscach odsłonięte pręty zbrojeniowe. Elementy 

stalowe tj. drabinki kraty pomostowe wykonane ze stali nierdzewnej mocno zabrudzone. Ogrodzenie 

terenu o wysokości 1,5m wykonane z rur okrągłych RO 80x4mm w kolorze zielonym z bramą 

wjazdową dwuskrzydłową o szerokości. 4,80m. Stan ogrodzenia i bramy dobry. 

Armatura i orurowanie o średnicy 250mm. Armatura żeliwna. Orurowanie ze stali nierdzewnej. Stan 

armatury bardzo mocno skorodowany, śruby na połączeniach kołnierzowych skorodowane. Kominki 
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wentylacyjne z PCV mało odporne na UV. Pompy niedostosowane do zdalnego sterowania 

i wizualizacji pracy . Brak układu mieszającego przed startem pomp powoduje nadmierne zaleganie 

kożucha na ściekach Niedostateczna wentylacja i nadmierne stężenie siarkowodoru powoduje 

korozję betonu nad zwierciadłem ścieków . 

Zasilanie i sterowanie przepompownią odbywa się za pomocą szafy zasilająco – sterowniczej, której 

wyposażenie oraz aparatura zabezpieczająco – łączeniowa przeznaczona jest do wymiany z uwagi na 

niepoprawne działanie pomp zatapialnych typu METALCHEM MS5-124H o mocy 12,5kW, ze stopą 

sprzęgająca, prowadnicami i łańcuchem ze stali nierdzewnej, spowodowane złym doborem 

przetwornic częstotliwości oraz zużyciem elementów instalacji elektrycznej. 
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6.2. Parametry 

Średnica zewnętrzna przepompowni: 2800 mm 

Wysokość: 3750 mm (rzędna terenu 210,40/dna 206,90) 

Średnica armatury: 250 mm 

Wyposażenie:  

zawory zwrotne: 2 szt. 

zawory odcinające: 2 szt. 

złączka do węża strażackiego z kulowym zaworem 

odcinającym: 

1 kpl. 80 mm 

pompy: 2 kpl. typ METALCHEM MS5-124H – 47 l/s, 

H=16 m, ze stopą sprzęgająca i prowadnicami 

i łańcuchem ze stali nierdzewnej 

moc silników pomp: 12,5 kW 

Średnica rurociągów do pomp: 250 mm 

Materiał zbiornika przepompowni: żelbet 

Konstrukcja pomostów i konstrukcji wsporczej: stal nierdzewna + krata z tworzywa 

6.3. Zakres modernizacji 

W przepompowni P3M w strefie S1-3 należy wykonać prace naprawcze związane z zabezpieczeniem 

odsłoniętych prętów zbrojeniowych środkiem antykorozyjnym, wzmocnieniem powierzchni betonu, 

naprawą ubytków i zabezpieczeniem powierzchni płyty dennej, ścian i płyty przykrycia środkiem 

hydrofobowym. System naprawy powinien być wg jednego producenta. Przed przystąpieniem do 

prac naprawczych i izolacyjnych przewentylować wnętrze, zabezpieczyć przed napływem ścieków, 

opróżnić z zalegających osadów i tłuszczy, a także oczyścić powierzchnie płyty dennej, ścian i płyty 

przykrycia zbiornika silnym strumieniem wody. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej tj. kratę 

pomostową, drabinki należy oczyścić. Należy poprawić wentylowanie oraz wymienić armaturę i 

pompy-wymagania podano w części sanitarno - technologicznej. Wymienić kominki z PCV na kominki 

ze stali nierdzewnej. Dołożyć układ mieszający ścieki przed podaniem ich do rurociągu tłocznego. 

Wymiana wyposażenia elektrycznego i AKPiA istniejącej szafy zasilająco – sterowniczej 

przepompowni wraz z przetwornicami częstotliwości i pełnym układem sterowania dla dwóch pomp 

zatapialnych oraz systemem monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni ścieków. Wymiana 

aparatury kontrolno – pomiarowej (1 szt. sonda hydrostatyczna, 2 szt. łączników pływakowych) 
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OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

Kody CPV 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii elektroenergetycznych, 
dróg , terenu 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni pompowni 

1.1. Naprawa betonowych zbiorników przepompowni skorodowanych 

(P2M-S1-3; P3M-S1-3) 

 Wentylacja przepompowni przed przystąpieniem do robót 

 Zabezpieczenie zbiornika przed napływem ścieków 

 Opróżnienie przepompowni ze ścieków i zalegających osadów i tłuszczy wraz z utylizacją 

 Oczyszczenie ścian, płyt stropowych i dna zbiornika silnym strumieniem wody celem 

usunięcia luźnych fragmentów oraz warstw osłabiające przyczepność 

 W przypadku odsłonięcia zbrojenia należy zastosować mineralny szybkowiążący środek do 

ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej 

 Powierzchnie betonu należy wzmocnić wodorozcieńczalnym preparatem uszczelniającym 

z wypełnienie drobnych porów i rys 

 Zastosowany materiał powinien posiadać właściwości penetrujące w głąb powierzchni 

betonowej oraz ich krystalizację w porach betonu 

 Środek powinien spełniać warunek do zastosowania na wilgotne podłoża. 

 Większe ubytki betonu należy reprofilować szybkowiążącą hydraulicznie, bezskurczową 

zaprawą naprawczą modyfikowaną tworzywami sztucznymi. Powierzchnia w miejscach 

naprawy powinna być jednolita, bez uskoków oraz o odpowiedniej szorstkości 

przygotowane pod zastosowanie wierzchniej warstwy zabezpieczającej całość powierzchni 

betonu 

 Wyrównane powierzchnie należy zagruntować poprzez nałożenie preparatu 

hydrofobowego 

 Na zagruntowane podłoże należy nałożyć szlam spełniający wymogi 

 Całość powierzchni pokryć preparatem hydrofobowym odpornym na areozole pochodzące 

ze ścieków komunalnych 
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1.2. Naprawa betonowych zbiorników przepompowni w stanie zadawalającym 

(P1M -S1-3) 

 Wentylacja przepompowni przed przystąpieniem do robót 

 Zabezpieczenie zbiornika przed napływem ścieków 

 Opróżnienie przepompowni ze ścieków i zalegających osadów i tłuszczy wraz z utylizacją 

 Oczyszczenie ścian, płyt stropowych i dna zbiornika silnym strumieniem wody celem 

usunięcia luźnych fragmentów oraz warstw osłabiające przyczepność 

 Uszczelnienie połączeń kręgów betonowych szybkowiążącą hydraulicznie, bezskurczową 

zaprawą naprawczą modyfikowaną tworzywami sztucznymi 

 Powierzchnie należy zagruntować poprzez nałożenie preparatu hydrofobowego 

 Na zagruntowane podłoże należy nałożyć szlam spełniający wymogi ekspozycji 

 Całość powierzchni pokryć preparatem hydrofobowym odpornym na aerozole pochodzące 

ze ścieków komunalnych 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania robót mają posiadać atesty higieniczne do 

kontaktu z wodą pitną 

1.3. Oznakowanie 

Wykonać tablice zgodnie ze wzorem na pozostałych przepompowniach na materiale 

w sposób odporny na warunki atmosferyczne 

1.4. Niwelacja terenu i wyłożenie żwiru 

Przed przystąpieniem do niwelacji należy wykonać pomiary geodezyjne punktów na każdym 

terenie przepompowni w celu wykonania odpowiedniej niwelacji terenu. Niwelacja terenu 

przepompowni do poziomu umożliwiającego ułożenie 10,00 cm warstwy żwiru na 

geowłókninie. Ułożenie warstwy żwiru gr. 10,00 cm po zagęszczeniu. Ułożenie płyt 

chodnikowych 50x50 cm przed szafami zasilająco - sterowniczymi. 

 

 

 

2. ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA 

Kody CPV 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
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2.1. Wymiana przetwornic częstotliwości 

Wykonanie niezbędnych obliczeń w celu dobrania typów przetwornic częstotliwości do 

regenerowanych pomp dla przepompowni w strefie S1-3 wraz z ich montażem i rozruchem. 

Charakterystyka przetwornic: 

 funkcjonalność i interfejs użytkownika 

 funkcje dostosowane do rodzaju zastosowania 

 regulacja prędkości obrotowej zastosowanych pomp 

Wejścia i wyjścia: 

 RS-485 

 wejście analogowe 0-10 V dla zewnętrznej wartości zadanej 

 wejscie analogowe 0/4-20 mA dla przetwornika 

 cztery wejścia cyfrowe dla różnych funkcji, np. zewnętrzne zał./wył. 

 dwa przekaźniki sygnału (C/NO/NC). 

Osprzęt: 

 Filtry silnika: 

o W celu zmniejszenia dU/dt i skoków napięcia w uzwojeniach silnika oraz hałasu 

generowanego przez silnik dostępne są filtry: dU/dt, 11-250 kW lub sinusoidalny, 

0.55-250 kW. 

Techniczne: 

 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, CULUS, C-TICK 

Instalacja: 

 Zakres temperatury otoczenia: 0-45 °C 

 Wilgotność względna: 5-95 % 

Dane elektryczne: 

 Nominalna moc silnika - P2: zgodnie z zastosowanymi pompami 

 Częstotliwość podstawowa: 50 Hz 

 Napięcie nominalne: 3 x 380 - 440 / 441 - 500 V 

 Prąd znamionowy: zgodnie z zastosowanymi pompami 

 Sprawność przy pełnym obciążeniu: 98 % 

 Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP20 

 Zabezpieczenie silnika: TAK 

 Zabezpieczenie termiczne: zewnętrzne 
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2.2. Wymiana szaf zasilająco – sterowniczych przepompowni ścieków 

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana z izolacyjnego i trudnopalnego, 

termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym,  

o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków 

atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa wyposażona w podwójne 

drzwi, przy czym drzwi wewnętrzne pełnią rolę pulpitu operatorskiego. Układ sterowania ma 

być zamocowany na cokole umożliwiającym wyprowadzenie przez cokół przewodów 

zasilających i sterowniczych z pompowni do układu sterowania. 

Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik, 

zawierający oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, 

zintegrowany z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika wyposażony jest 

w 9 przycisków i podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 9cm / 

14cm. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualny status systemu oraz położenie i stan pracy 

pomp, ewentualnych mieszadeł i przetworników pomiarowych wraz z wynikami pomiarów. 

Każdy obraz na wyświetlaczu posiada rozwijalny tekst pomocy w języku polskim na temat 

możliwych ustawień i możliwości modyfikacji nastaw. Wyjściowym oknem sterownika jest 

graficzny obraz pompowni pokazujący rzeczywistą ilość zainstalowanych pomp i stan ich 

pracy, położenie pływaków oraz rzeczywisty poziom ścieków w pompowni w postaci linii 

obniżającej się lub podnoszącej w zależności od poziomu ścieków. Powyższe stany są też 

wykazane w postaci numerycznej określającej czas pracy pomp czy napełnienie zbiornika 

pompowni w centymetrach lub procentach napełnienia. Poprzez wyjście Ethernetowe (VNC) 

sterownik można podłączyć bezpośrednio do sieci internetowej, co daje możliwość jego 

wizualizowania poprzez przeglądarkę internetową.  

Zadaniem sterownika jest realizowanie następujących funkcji:  

 sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną,  

 w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami 

ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość wyłączników 

pływakowych (min. 2, max. 5),  

 załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,  

 realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp,  

 zliczanie godzin pracy każdej pompy,  

 obliczenie wydajności pomp i układu pompowego,  

 praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez 

pompę sprawną,  
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 generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze 

stemplami czasowymi,  

 kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp,  

 kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp. 

 komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS,  

 możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,  

 optymalizacja programu konserwacji i serwisowania. 

2.3. Wyposażenie szaf zasilająco – sterowniczych przepompowni ścieków 

Szafa w wykonaniu zewnętrznym wyposażona w:  

 Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana z izolacyjnego i trudnopalnego 

termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej 

odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków 

atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo, 

 Szafa sterownicza wyposażona jest w podest umożliwiający jej umocowanie na betonowym 

stropie pompowni oraz zapewniający wygodne wprowadzenie do niej kabli obiektowych 

 Opcjonalnie szafa może być wyposażona w fundament prefabrykowany, który może być 

zakopany w ziemi 

 Obudowa jest wyposażona w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych 

zamontowany jest panel operatorski/sterownik 

 Rozłącznik główny napięcia zasilania z funkcja przełączenia Sieć-0-Agregat, z pokrętłem 

umieszczonym na drzwiach wewnętrznych  

 Wyłączniki różnicowo – prądowe  

 Wyłączniki nadprądowe  

 Układ kontroli kolejności i asymetrii faz  

 Gniazdo remontowe 3 x 400 VAC 16A  

 Gniazdo remontowe 1 x 230 VAC 16A  

 Oświetlenie wewnętrzne szafki  

 Przełącznik rodzaju pracy pomp Auto-0-Manual  

 Lampki sygnalizacyjne Praca ( zielona )  

 Lampka sygnalizacyjna Awaria ( czerwona )  

 Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem kolorowym  

 Moduł wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych  

 Styczniki mocy  
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 Przekaźniki pomocnicze  

 Zaciski kablowe  

 Czerwona lampka - awaria ogólna 

 Licznik czasu pracy pompy  

 Ogranicznik przepięć klasy B+C  

 Grzałka 30W  

 Wentylator  

 Moduły komunikacyjne GSM/GPRS 

 Antena GSM/GPRS – przykręcana  

 Akumulator 12V, 1,3 Ah 

 Łącznik pływakowy 2 szt. 

 Sonda hydrostatyczna  

 Fundament pod obudowę zewnętrzną  

 Drzwi dodatkowe do szafy wewnętrznej  

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni zapewnia:  

 sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną  

 w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami 

ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość wyłączników 

pływakowych (min. 2, max. 5) 

 załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu  

 realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp  

 zliczanie godzin pracy każdej pompy  

 obliczanie wydajności pomp i układu pompowego  

 praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez 

pompę sprawną 

 generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze 

stemplami czasowymi 

 kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp  

 kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp  

 automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 

parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ)  

 Sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem przetwornic 

częstotliwości – dotyczy pompowni P1M, P2M, P3M 

 porty komunikacyjne (USB, Ethernet,RS485) 
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 VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet 

 komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS  

 możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika 

 optymalizacja programu konserwacji i serwisowania 

 optymalizacja zużycia energii 

 ochrona silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmianą kolejności 

faz zbyt wysoką temperaturą uzwojeń, brakiem fazy 

 zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem  

 pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, zniekształceń harmonicznych, współczynnika mocy 

cos fi. 

2.4. Sondy hydrostatyczne 

Sonda do hydrostatycznego pomiaru poziomu wody/ścieków. Czujnik ceramiczny o średnicy 

42mm odporny na osady i przeciążenia, dokładność 0,2%, wbudowany ochronnik 

przeciwprzepięciowy, kalibracja fabryczna na wybrany zakres pomiarowy, wyjście sygnałowe 

4-20mA Hart 2-przewodowe. Zakres pomiarowy i długość kabla dobrana optymalnie 

w zależności od wysokości przepompowni. 

2.5. System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków 

System zbudowany z dwóch podstawowych elementów:  

1. obiekt zdalny – przepompownia ścieków, wyposażona w moduł telemetryczny GSM/GPRS,  

2. stacja monitorująca – centrum dyspozytorskie, wyposażone w komputer PC 

z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem SCADA w wersji bez 

ograniczenia ilości zmiennych.  

 

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą transmisji pakietowej GPRS do stacji 

monitorującej, która będzie wizualizować wszystkie monitorowane obiekty na ekranie 

komputera. 

Funkcjonalność: 

 komunikacja z użyciem protokołu Modbus – stacja monitoringu odpytuje sterowniki 

w określonych odstępach czasowych o dane gromadzone w wewnętrznych rejestrach. Do 

stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach 

i wyjściach sterownika obiektowego, rejestry główne i pomocnicze itp.) 

 główne okno synoptyczne – umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych 

obiektów pod względem:  
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o wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie,  

o wizualizacji pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie,  

o wizualizacji awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie,  

o wizualizacji odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączona 

w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie,  

o wizualizacji alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów 

bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia 

alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm 

został potwierdzony prze operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych 

stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych 

przepompowni, 

 funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na przypisanie 

odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych 

kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego 

sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawo dostępu wraz z prawem 

zdalnego sterowania przepompownią, łatwość przechodzenia między głównym oknem 

synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym 

obiekcie graficznym lub liście obiektów  

 funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych 

na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz 

z funkcją filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informacje kiedy 

dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. W każdej chwili istnieje możliwość 

wykonania wydruku sporządzonego zestawienia  

 funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące 

(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoczesny sposób 

identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony – alarm krytyczny, 

żółty – alarm zwykły, fioletowy – alarm systemowy), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po 

potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamięci systemu 

i można go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie 

wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje się sygnał dźwiękowy, 

który można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, 

co pozwala na wykonanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją 

monitorującą, np. obsługa oczyszczalni  
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 podgląd stanu sterownika – pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść i wykorzystanych 

rejestrów – narzędzie diagnostyczne szybkiego podglądu stanu monitorowanych modułów 

telemetrycznych  

 baza danych – zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem 

do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz 

kalkulacyjny MSExcel  

 kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi pompowniami – informowanie 

operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego 

czasu zerwania połączenia,  

 kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą 

stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). 

W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja 

testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na 

oszczędność w ilości wysyłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach 

eksploatacji  

 alarm włamania – wywołanie na stacji monitorowanej alarmu włamania do obiektu 

następuje po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. 

Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten 

sposób informując go o swoim wystąpieniu  

 funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej – dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji 

monitorującej  

 rejestracja i archiwizacja parametrów pracy:  

o praca Ręczna/Automatyczna,  

o obecność/brak napięcia zasilania,  

o sygnał alarmowy świetlny,  

o sygnał alarmowy dźwiękowy,  

o poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej,  

o przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza, 

o Praca/Stop pompy nr 1 i 2,  

o awaria pompy nr 1 i 2,  

o sygnalizator suchoobiegu,  

o sygnalizacja przelewu  

o pomiar zużycia energii  

o pomiar wartości napięcia zasilania  
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o pomiar prądu pobieranego przez pompy 

 funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnego stanu danej przepompowni  

 funkcja odświeżania zegarów – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 

Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci sterownika, a nie w stacji monitorującej 

(zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji),  

 funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy 

pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni 

np. równomiernie zużycie pomp w ciągu miesiąca  

 zdalne załączanie/wyłączanie pomp  

 funkcja odłączania/podłączania pompy – pozwala na zadanie „poinformowanie” sterownika 

o odłączeniu/ podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnieniem danej pompy 

w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej 

w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuje na obiekcie  

 funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji 

monitorującej) zmiany poziomu załączenia, wyłączenia pomp oraz poziomu alarmowego – 

oczywiście przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej  

 funkcja „alarm czasu pracy pompy” – użytkownik ustala jednostajny czas pracy, po 

przekroczeniu którego załączany jest alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. 

duży napływ ścieków (nielegalny zrzut ścieków), uszkodzenie/zatkanie pompy)  

 funkcja „alarm parametrów pracy” – użytkownik ustawia parametry typu: poziom, przepływ, 

prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany jest alarm, który informuje 

o nietypowym zachowaniu pompowni  

 funkcja blokady wysyłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko 

jeden rozkaz (np. załącz pompę nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. 

Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili wykresy 

szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp, 

ciśnienia, przepływu w okresie ostatnich 2 godzin  

 trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu 

na dokładniej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje 

możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu  
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 raporty – możliwość sporządzania raportów odnośnie: czasu pracy, ilości załączeń, ilości 

awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje 

możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia  

 opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni  

Dyspozytornia składa się z następujących elementów:  

 komputer PC – wraz z monitorem (LCD) z zainstalowanym systemem operacyjnym,  

 licencja na oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA (należy przekazać źródła 

oprogramowania i aplikacji SCADA oraz sterowników obiektowych wraz z prawami 

autorskimi),  

 serwer WWW – dostęp do systemu monitoringu przez przeglądarkę internetową. 

 

3. ROBOTY TECHNOLOGICZNO – SANITARNE 

Kody CPV 

45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni wody 

45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

3.1. Roboty początkowe 

Wykonawca winien przewidzieć wykonanie prac zabezpieczających tymczasowych tak by 

roboty podstawowe-remontowe dla każdej przepompowni w strefie S1 i S1-3 nie naruszały 

ciągłości pracy (zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków ze stref). 

Sugerowane rozwiązania: pompownie tymczasowe, ewentualne wykorzystanie retencji 

kanałowej, wozów asenizacyjnych, lub inne. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na ułożony równolegle do rurociągu tłocznego wodociąg 

DN315, oraz pozostałe uzbrojenie aby nie zostało uszkodzone podczas wykonywania prac 

budowlanych.  

Uwaga:  

Zakres robót technologiczno – sanitarnych na poszczególnych przepompowniach przyjąć wg 

opisu ogólnego. Wymagania szczegółowe podano poniżej. 

3.2. Wymagania stawiane wyposażeniu przepompowni 

Wymagania ogólne dla armatury: 

Zasuwa klinowa z napędem ręcznym  
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 Zasuwa klinowa miękkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) 

 Korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego z odlanym symbolem żeliwa 

 Przyłącza kołnierzowe wg EN 1092-2 

 Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4) 

 Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz ) – elastomerem 

 Klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów z tworzywa sztucznego 

 Wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany na zimo 

 Tuleja uszczelniająca z mosiądzu  

 Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocą min. trzech o-ringów 

 Możliwość wymiany uszczelek w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym 

 Nakrętka wrzeciona z mosiądzu, wewnętrzna, wymienialna 

 Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda śrub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 

 Szczelność dla próżni do 1 Torr (podciśnienie do 90%) 

 Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe-proszkowe (EP-P) wg wymagań GSK 

Zawór zwrotny kulowy 

 Armatura przeciwzwrotna Wg EN 12334 

 Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) 

 z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem roboczym i symbolem producenta  

 Niezawężony przelot, odporny na zapychanie 

 Niewielkie opory przepływu 

 Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 48 DIN 3202, F6) 

 Wymiary kołnierzy wg EN 1092-2 

 Kula z aluminium, gumowana 

 Śruby pokrywy i nakrętki ze stali nierdzewnej 

 Pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe  

Wymagania ogólne dla pompowni: 

 właz wejściowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, wyposażony 

w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania kłódki  

 drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,  

 poręcz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,  

 pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej,   

 kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,  

 prowadnice ze stali kwasoodpornej,  

 łańcuchy ze stali kwasoodpornej dla każdej z pomp,  
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 wszystkie elementy mocujące (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,  

 orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, połączenia 

kołnierzowe ze śrubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki międzykołnierzowe,  

 kulowe zawory zwrotne dla każdej pompy,  

 zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla każdej pompy, 

 samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod 

wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwalająca na uzyskanie 100% 

szczelności;  

 osłona wlotu grawitacyjnego – deflektor ze stali kwasoodpornej,  

 wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny ze stali kwasoodpornej, za pomocą 

kształtki kołnierzowej, z uszczelnieniem systemowym dostosowanym do korpusu pompowni, 

 przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 

Wymagania ogólne dla pomp: 

 P1M 

o Techniczne: 
 Aktualny przepływ obliczeniowy: 65.2 l/s 
 Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 20.87 m 
 Typ wirnika: wolny przelot 
 Max. wielkość części stałych: 110 mm 
 Podstawowe uszczelnienie wału: podwójne ceramiczne 
 Drugie uszczelnienie wału: ceramiczno- węglowe 

o Materiały: 
 Korpus pompy: Żeliwo szare 
 EN 1561 EN-GJL-250 
 Wirnik: Żeliwo szare 
 EN 1561 EN-GJL-250 
 Silnik: Żeliwo szare 
 EN 1561 EN-GJL-250 

o Instalacja: 
 Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C 
 Kołnierz standardowy: DIN 
 Króciec ssawny: DN 200 
 Króciec tłoczny: DN 200 
 Ciśnienie: PN 10 
 Max. głębokość montażu: 20 m 
 System autozłącza 

o Dane elektryczne: 
o Moc wejściowa P1: 25 kW 
o Nominalna moc silnika - P2: 22 kW 
o Częstotliwość podstawowa: 50 Hz 
o Napięcie nominalne: 3 x 380-415/660-690 V 
o Tolerancja napięcia: +10/-10 % 
o Max załączeń na godzinę: 20 
o Prąd znamionowy: 45-41/26-25 A 
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o Max. zużycie prądu: 43 A 
o Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 88 % 
o Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: 88 % 
o Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: 86 % 
o Liczba biegunów: 4 
o Rozruch: gwiazda/trójkąt 
o Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 
o Klasa izolacji (IEC 85): H 
o Wykonanie Ex standard: N 
o Długość kabla: 10 m 

 P2M 

o Techniczne: 
 Aktualny przepływ obliczeniowy: 65.2 l/s 
 Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 20.87 m 
 Typ wirnika: wolny przelot 
 Max. wielkość części stałych: 110 mm 
 Podstawowe uszczelnienie wału: podwójne ceramiczne 
 Drugie uszczelnienie wału: ceramiczno- węglowe 

o Materiały: 
 Korpus pompy: Żeliwo szare 
 EN 1561 EN-GJL-250 
 Wirnik: Żeliwo szare 
 EN 1561 EN-GJL-250 
 Silnik: Żeliwo szare 
 EN 1561 EN-GJL-250 

o Instalacja: 
 Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C 
 Kołnierz standardowy: DIN 
 Króciec ssawny: DN 200 
 Króciec tłoczny: DN 200 
 Ciśnienie: PN 10 
 Max. głębokość montażu: 20 m 
 System autozłącza 

o Dane elektryczne: 
o Moc wejściowa P1: 25 kW 
o Nominalna moc silnika - P2: 22 kW 
o Częstotliwość podstawowa: 50 Hz 
o Napięcie nominalne: 3 x 380-415/660-690 V 
o Tolerancja napięcia: +10/-10 % 
o Max załączeń na godzinę: 20 
o Prąd znamionowy: 45-41/26-25 A 
o Max. zużycie prądu: 43 A 
o Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 88 % 
o Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: 88 % 
o Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: 86 % 
o Liczba biegunów: 4 
o Rozruch: gwiazda/trójkąt 
o Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 
o Klasa izolacji (IEC 85): H 
o Wykonanie Ex standard: N 
o Długość kabla: 10 m 
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 Hydrofornia 

o Techniczne: 
 Wydajność nominalna: 94.4 m3/h 
 Nominalna wysokość podnoszenia: 38.4 m 
 Rzeczywista średnica wirnika: 177 mm 
 Wirnik nom.: 160 mm 

o Materiały: 
 Korpus pompy: Żeliwo szare 
 EN-GJL-250 
 ASTM A48-40 B 
 Wirnik: Żeliwo szare 
 EN-GJL-200 
 ASTM A48-30 B 

o Instalacja: 
 Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C 
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar 
 Kołnierz standardowy: EN 1092-2 
 Króciec ssawny: DN 80 
 Króciec tłoczny: DN 65 
 Ciśnienie: PN 16 

o Dane elektryczne: 
 Typ silnika: 160MD 
 IE Efficiency class: IE3 
 Nominalna moc silnika  - P2: 15 kW 
 Częstotliwość podstawowa: 50 Hz 
 Napięcie nominalne: 3 x 380-480 V 
 Prąd znamionowy: 30.0-26.0 A 
 Prędkość nominalna: 480-3540 obr/min 
 Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 91.9 % 
 Liczba biegunów: 2 
 Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP55 

 
 

 P3M 

o Techniczne: 
 Aktualny przepływ obliczeniowy: 47.5 l/s 
 Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 16.33 m 
 Typ wirnika: wolny przelot 
 Max. wielkość części stałych: 85 mm 
 Podstawowe uszczelnienie wału: ceramiczne- ceramiczne 
 Drugie uszczelnienie wału: ceramiczno -węglowe 

o Materiały: 
 Korpus pompy: Żeliwo szare 
 EN 1561 EN-GJL-250 
 Wirnik: Żeliwo szare 
 EN 1561 EN-GJL-250 
 Silnik: Żeliwo szare 
 EN 1561 EN-GJL-250 

o Instalacja: 
 Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C 
 Kołnierz standardowy: DIN 
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 Króciec ssawny: DN 150 
 Króciec tłoczny: DN 150 
 Ciśnienie: PN 10 
 Max. głębokość montażu: 20 m 
 System autozłącza 

o Dane elektryczne: 
 Moc wejściowa P1: 13 kW 
 Nominalna moc silnika - P2: 11 kW 
 Częstotliwość podstawowa: 50 Hz 
 Napięcie nominalne: 3 x 380-415/660-690 V 
 Tolerancja napięcia: +10/-10 % 
 Max załączeń na godzinę: 20 
 Max. zużycie prądu: 23 A 
 Prąd znamionowy przy braku obciążenia: 10.4 A 
 Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 86 % 
 Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: 86 % 
 Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: 84 % 
 Liczba biegunów: 4 
 Rozruch: gwiazda/trójkąt 
 Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 
 Klasa izolacji (IEC 85): H 
 Wykonanie Ex standard: N 
 Długość kabla: 10 m 

 

4. UWAGI OGÓLNE 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji w 

terenie dla zakresu objętym zadaniem. Tereny po wykonanych robotach należy doprowadzić 

do stanu pierwotnego z uwzględnieniem odtworzenia utwardzeń. 

Z uwagi, iż znaczna część infrastruktury znajduje się na terenie zakładów działających 

w strefie należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń i terminów wejścia na teren zakładów 

celem wykonania prac. 

Wszystkie roboty należy wykonywać tylko i wyłącznie w uzgodnieniu z Operatorem Sieci 

działającym na zlecenie RARR i pod jego nadzorem. Wyłączenia wody oraz ewentualnie 

ścieków mogą odbywać się wyłącznie w dni wolne od pracy (soboty, niedziele), z uwagi na 

zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków dla podmiotów działających 

w strefach. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest we własnym zakresie do dostosowania się 

i wykonania odpowiedniej technologii wykonania robót branży konstrukcyjno – budowlanej, 

technologiczno – sanitarnej, elektrycznej i AKPiA oraz towarzyszących na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca winien jest opracować dokumentację 

powykonawczą po zakończeniu w/w robót zgodnie ze sztuką i prawem budowlanym. 
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane: osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych oraz osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych w tym AKPiA. 

Opracowujący niniejszy dokument przetargowy oświadcza, że użyte w niniejszej 

dokumentacji znaki towarowe, patenty lub informacje dotyczące pochodzenia 

zastosowanych w projekcie urządzeń i wyrobów, stanowią jedynie informację dodatkową 

w celu uściślenia parametrów technicznych urządzeń, materiałów, aparatury, elementów 

wyposażenia itp., których opracowujący nie mógł opisać za pomocą wystarczająco 

dokładnych parametrów technicznych, (np. konieczność uzyskania wymaganych efektów 

eksploatacyjnych, użytkowych lub zapewnienia właściwej współpracy zaprojektowanych 

urządzeń). W takich przypadkach każdorazowo dopuszczać się będzie zastosowanie 

zamienników równoważnych. Opracowujący zachowuje przy tym prawo do określania 

niezbędnych warunków takiej zmiany, przy równoczesnej akceptacji ze strony Inwestora. 

Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców materiałów 

i urządzeń, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe 

i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne 

parametry jakościowe itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze niż.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Lista załączników: 

1. SCHEMAT POŁOŻENIA STREF I MAGISTRALI 

2. MAPA POGLĄDOWA – STREFA S1-3  

3. SCHEMAT WODOCIĄGU TRANZYTOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ 


