
Węgliniec dnia 09.09.2016r. 

ZUK/19-4.8./WZp/09/2016 
         ( nr  postępowania) 

 

   

DYREKTOR 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8 

TEL. 075-7712117, FAX 075-7712117, E- MAIL  zwik@post.pl 
(tel, fax, e- mail) 

 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

ZAPRASZA  
Do złożenia oferty na zadanie pn. :  

„Modernizacja przepompowni ścieków P1 na oczyszczalni ścieków w 

Węglińcu 
1.  Opis sposobu przygotowania oferty; 

 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 

oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl 

 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 

 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 

 Oferta ma obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie prace obejmujące 

realizacje zadania.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem  zamówienia jest: 

„Modernizacja przepompowni ścieków P1 na oczyszczalni ścieków w Węglińcu”. 

Istniejąca przepompownia posiada komory przepompowni żelbetową z armaturą zgodnie z 

rysunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do postępowania 

 

Modernizacja polega na: dostawie i montażu  miejsce istniejącej, kompletnej przepompowni 

ścieków wyposażonej w: 

- 3 pompy zatapialne do opuszczenia na prowadnicach o Q= 0-35l/s, H=1-15m o mocy min. 

2,2kW z wirnikiem typu Vortex wyposażone w zawór zwrotny zasuwy odcinające i stopę 

sprzęgającą DN80. Kolano i stopa sprzęgająca na umożliwiać zamontowanie pompy 

rezerwowej „Grundfos typ SLV.80.80.60.2.51D”  będącej w dyspozycji Zamawiającego. 

- orurowanie pompowni z rur z stali nierdzewnej DN100 wyposażone z zawory zwrotne i 

zasuwy kołnierzowe miękouszczelnione, oraz  manometry M100 2,5bar z rurką separującą 

typu O i kurkiem, z wpięciem do kolektora DN 150 z wyjściem do kolektor tłoczny DN200 

zgodnie z rysunkami technicznymi  

- prowadnice pomp, uchwyty prowadnic łańcuchów pomp, drabin włazowych, z komory 1 i 2 

pomostu roboczego 1x1m.  

- sondę hydrostatyczną  z sygnalizatorem poziomu cieczy + pływaki 

- nasadę płuczącą fi 52 

- układ sterujący dla 3 pomp do zabudowy zewnętrznej z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. 



Szafa sterująca zewnętrzna przepompowni powinna być wyposażona w wyłącznik 

główny(sieć/agregat), wyłącznik, przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy, przełącznik rodzaju 

sterowania: automatyczne/ręczne, czujniki kontroli kolejności i asymetrii faz zasilających, liczniki 

czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze, przemienność pracy pomp, 

niejednoczesność rozruchu pomp, niejednoczesność wyłączania pompy, zabezpieczenie zwarciowe  

i przeciążeniowe, zabezpieczenie przed sucho biegiem, świetlno-dźwiękowy sygnał alarmowy na 

szafce –zewnętrzny, gniazdo robocze 400V, gniazdo robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do 

podłączenia agregatu, ogrzewanie szafy  

z termoregulatorem, ogranicznik przepięciowy w obwodzie sterownika.  

- modernizacja przepompowni zawiera także uzyskanie możliwości monitoringu i sterowania  i 

wizualizacji parametrów przepompowni zgodnych z systemem funkcjonującym na oczyszczalni 

ścieków w Węglińcu.  

- Wykonanie uszczelnienia przejść orurowania przepompowni między komorami 

 

Organizator zapewnia przygotowanie do montażu komór wstrzymanie odbioru ścieków przez 

przepompownie. Przy czym przerwa w odbiorze ścieków spowodowana montażem nie może być 

dłuższa niż 48 godz.    

 

3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia: do 24.10.2016r. 

 

4. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena. 

5. Organizator  nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6. Oferta ma zawierać: 

   -  Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego. 

   - Szczegółową wycenę robót zawierającą wykaz zaproponowanych urządzeń  

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto. 

 

8.Miejsce i termin złożenia oferty: 

8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora tj: 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 40  

,lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia    

16.09.2016r, do godz. 14,00. 

8.2 Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 8.1. nie będzie 

rozpatrywana. 

 

8.3 Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed 

terminem upływu jej składania. 

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Marian Basiński tel. 606764953 , Krzysztof Polewski tel. 600311181 

 

 

…………………………………… 
(podpis pracownika merytorycznego)  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Załącznik rysunki techniczne pompowni. 

 

 


