
Lp. Urządzenie Parametry
1. Zbiornik kanalizacji ciśnieniowej 1 szt.
A. Materiał PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi
B. Minimalna średnica min. 800 mm
C. Minimalna wysokość zbiornika

(zbiornik monolityczny)
min. 2500 mm

D. Konstrukcja zbiornika monolityczna, bez elementów zgrzewanych i 
łączonych

E. Dno Zbiornika Półkuliste/Eliptyczne
F. Zabezpieczenie przed wypłynięciem i 

deformacją
Przy wysokim poziomie wód gruntowych zbiornik 
musi być zabezpieczony przed wypłynięciem i 
deformacją, co musi być potwierdzone przez 
stosowne obliczenia.

G. Retencja czynna zbiornika pomiędzy 
poziomem włącz i wyłącz pompę (poniżej 
poziomu dolnej krawędzi rury 
napływowej) 

Min. 200 l

I. Zagłębienie  rury napływowej (do dolnej 
krawędzi rury napływowej)

Min.  1900 mm do górnej  krawędzi  zbiornika,  1 
otwór gotowy do podłączenia z uszczelką + 1 jako 
możliwość podłączenia

J. Średnica podłączanej rury napływowej 160
K. Uszczelnienie rury napływowej Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w 

zakresie dostawy)
L. Zagłębienie rurociągu ciśnieniowego Min. 1525 mm od górnej krawędzi zbiornika, 

jeden króciec ciśnieniowy DN40 wyprowadzony 
na zewnątrz zbiornika

M Średnica rurociągu tłocznego w zbiorniku DN40
N. Uszczelnienie króćca tłocznego Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w 

zakresie dostawy)
O. Pokrywa zbiornika Z PEHD – do ruchu pieszego, zaizolowana i 

zamykana
2. Wyposażenie zbiornika 1 szt.
A. Zamocowanie pompy Trawers ze sprzęgłem nadwodnym
B. Trawers, sprzęgło nadwodne i osprzęt 

mocujący
Wykonane kompletnie z tworzywa sztucznego lub 
stali nierdzewnej włącznie z linką z PP do 
podnoszenia pompy.

C. Orurowanie Stal nierdzewna min. AISI304 (1.4301)
D. Armatura odcinająca Zawór kulowy z tworzywa sztucznego lub stali 

nierdzewnej obsługiwany z poziomu terenu.
C. Zawór zwrotny Zabudowany w pozycji pionowej, zabezpieczony 

proszkowo przed korozją, mający dopuszczenie 
do zastosowania w ściekach, obsługiwany bez 
konieczności wchodzenia do zbiornika.

D. Możliwość podłączenia urządzenia 
płuczącego

Tak

3. Pompa wirowa z urządzeniem tnącym i 
10 m kablem o parametrach

1 szt.

A. Wysokość podnoszenia przy Q=0 l/s Min. H=  min. 26 m
B. Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s Min. H=  min. 17 m
C. Wysokość podnoszenia przy Q=5,0 l/s Min. H=  max. 6 m
D. Moc pompy P2 Maks. 1,5 kW
E. Zasilanie Trójfazowe lub jednofazowe dla podanej 

charakterystyki
F. Materiał z którego wykonany jest nóż 

tnący
Min. stal 1.4528 hartowny do min. 57 HRC



G. Obudowa silnika pompy Min. stal nierdzewna 1.4301
H. Długość kabla pompy Min. 10m
I. Możliwość pracy pompy z wynurzonym 

silnikiem w trybie
Min. S2 15min.

J Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwojeń 
pompy

Tak

K Uszczelnienie silnika na wale Min. podwójne mechaniczne SiC/SiC +C/MgSiO4 

L Opcjonalna możliwość podłączenia 
czujnika wilgoci do kontroli komory 
uszczelniającej

Tak

M Waga kompletnego agregatu Maks. 36,5 kg.
4. Urządzenie sterujące w szafie zewnętrznej 1 szt.
A. Sposób sterowania poziomem Pneumatyczny, dzwonem otwartym z 10 m 

przewodem pneumatycznym
B. Funkcje sterowania i kontroli - Poziom Alarmowy – płynnie nastawny

- Poziom włączenia pompy – płynnie 
nastawny

- Poziom wyłączenia pompy – płynnie 
nastawny

- Opóźnienie wyłączenia pompy – płynnie 
nastawne

- Opóźnienie włączenia pompy po 
ponownym przywróceniu zasilania - 
nastawne

- Praca testowa co 48 h.
- Automatyczne wyłączenia pompy po 15 

min. pracy ciągłej (przejście w stan 
alarmu)

- Wyłączenie przeciążeniowe pompy 
(przejście w stan alarmu)

- Kontrola zaniku i asymetrii faz (Przejście 
w stan alarmu) 

- Przełączenie praca ręczna/praca 
automatyczna

- Sygnalizacja zbiorcza awarii przez styki 
bezpotencjałowe

- Podłączenie styków czujników bi-
metalicznych

C. Wyłącznik główny Tak
D. Szafa zewnętrzna Z tworzywa sztucznego odpornego na 

promienie UV

Dla pompowni przydomowej studnię S79.4 przewidzieć jako studnię rozprężną.



1. Wymagania techniczne dla pompy strefowej P2 
  

 Należy zastosować pompy zapewniające pracę naprzemienną (jedna zapewnia 
100% wydajność, a druga stanowi jej 100% rezerwę czynną)  

Charakterystyka pompy:  

Dane znamionowe.  
- Pompy powinny zapewniać swobodny przepływ ścieków i posiadać wirnik wortex - 
gwarantujący pracę bez zatykania się, z wolnym przelotem min. 60 mm. 
- Pompa w punkcie pracy ma zapewniać wydatek nie mniejszy niż Q=5 l/s, oraz 
wysokość podnoszenia nie mniejszą niż H=12 m. Punkt pracy pompy ma zawierać 
się w zakresie optymalnego obszaru zastosowania pompy. 
- Moc nominalna silnika pompy w punkcie pracy ma być nie większa niż 3 kW. 

- Sprawność pompy w punkcie pracy minimum -  41 %.  

- Stopa sprzęgająca do nominalnej średnicy króćca tłocznego pompy – DN80 .  

- Obudowa pompy i silnika powinna być wykonana z żeliwa szarego min. EN-
GJL250 z pokryciem antykorozyjnym na bazie żywic epoksydowych lub ze stali 
nierdzewnej min. 1.4301  
- Wirniki pomp wykonane co najmniej z żeliwa szarego min. EN-GJL250, pokryte 
powłoką ceramiczną przeciwko wycieraniu i korozji o przyczepności min. 13 
N/mm2. 
- Wał pompy powinien być wykonany ze siali nierdzewnej min. 1.4021. 
- Wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy powinien 
posiadać uszczelnienie mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, z 
węglika, pracującym w obu kierunkach obrotu i chłodzony olejem.  
- Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach nie wymagających 
dodatkowego smarowania ani regulacji.  
- Komora olejowa oddzielająca silnik od części hydraulicznej powinna być 
wypełniona olejem nie zmieniającym właściwości w okresie eksploatacji między 
wymianami i przyjaznym dla środowiska (biodegradowalnym).  
- Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji 
nie mniejszą niż F,  
- Silnik pompy ma mieć możliwość pracy w wynurzeniu.  

- Zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym 400V  
- Silnik pompy powinien zawierać układ 50Hz. maksymalne obroty do 2900 
obr./min. kontroli temperatury uzwojenia, odłączający pompę od zasilania w 
przypadku przeciążenia silnika.  
- Zabezpieczenie termiczne silnika: bimetaliczne.  
- Każda pompa wyposażona w czujnik wilgoci umieszczony w komorze olejowej 
pomiędzy częścią hydrauliczną, a elektryczną silnika. Nie jest możliwe zamienne 
stosowanie czujników wilgoci w komorze elektrycznej silnika, a przekaźniki do 
czujników wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej.  



- Wyprowadzenie kabli zasilających powinno zapewnić całkowitą ochronę silnika 
przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable także w przypadku 
uszkodzenia płaszcza kabla czy izolacji przewodu.  
- Pompa powinna być wyposażona w kabel o długości min. 10m lub dopasowanej 
do warunków zabudowy, tak by sięgał do skrzynki sterowniczej bez łączenia 
(mufowania). Kabel zasilający ma być rozłączny z wodoszczelnym na całej długości 
wpustem i wolną końcówką 
- Pompy montować na stopie sprzęgającej ze złączem samozaciskowym, 
umożliwiającym demontaż  z poziomu terenu. 
- Pompa wyposażona w silnik Ex: tak / nie 

2. Wymagania dla zbiornika przepompowni. 
 
Materiał zbiornika: polimerobeton. 
Typ zbiornika: nieprzejezdny. 
Średnica wewnętrzna zbiornika min. 1200 mm, wysokość 4,25 m. 
Lokalizacja otworów dopływowych i technologicznych przystosowanych do 
połączenia z przewodami: tłocznym 90 mm PE i grawitacyjnym 200 mm PVC. 
 
Opcja: wnętrza pompowni ma być odpowiednio uformowanie - w sposób 
uniemożliwiający gromadzenie się osadów i zagniwanie ścieków w pompowni (tzw. 
skosy). 
W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomy wód gruntowych zbiornik najeży 
doposażyć na etapie realizacji w stopę przeciwwyporową, zabezpieczającą zbiornik 
przed wypłynięciem. 
 
Wymagania dla zbiornika z polimerobetonu: 
- zgodny z PE-EN 14636-2 
- gęstość 2,2-2,3 g/cm3 
- wytrzymałość na ściskanie min. 90 MPa, 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu min. 12 MPa, 
- odporność chemiczna na media – w środowiskach wodnych odporny na pH 1-10, 
- nie wymagają dodatkowych izolacji, 
 

3. Wymagania dla wyposażenia technologicznego przepompowni. 
 
- Pokrywę zbiornika należy zaopatrzyć we właz wykonany z materiałów odpornych 
na korozję  np. stal nierdzewna min. 1.4301; zapewniający swobodny montaż i 
demontaż pomp.  
- Właz należy wyposażyć w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie 
w trakcie obsługi pompowni oraz zamknięcie włazu na klucz.  
- Deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301. 
- Górne uchwyty prowadnic pomp muszą znaleźć się w świetle włazu. 
- Piony tłoczne wewnątrz pompowni o średnicach zgodnych z projektem wykonane 
ze stali min. 1.4301. Wszystkie spawy łączące elementy rurociągu tłocznego w 
pompowni należy wykonać w technologii właściwej dla stali nierdzewnej, piony 
tłoczne łączone z armaturą kołnierzami luźnymi z aluminium. Piony tłoczne o dn 80 



połączone ze sobą za pomocą trójnika, wykonanego ze stali nierdzewnej min. 
1.4301 
- Prowadnice rurowe podwójne dla każdej  pompy wykonane ze stali nierdz. min. 
1.4301, dające możliwość stabilnego opuszczania i wyciągania pomp. 
- Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) należy wykonać ze 
stali nierdzewnej min. 1.4301. 
- Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonać 
w całości ze stali nierdzewnej min. 1.4301. 
- Armatura zwrotna o dn 80 musi być przeznaczona do ścieków i posiadać 
deklarację zgodności z PN-EN 12050-4, zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą 
gumowaną, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, śruby i 
nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, spełniające wymagania: PN-EN 558, PN-
EN 1092-2 lub równoważne.  
- Armatura odcinająca o dn 80 – zasuwy odcinające miękko-uszczelnione 
kołnierzowe z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na 
działanie ścieków, spełniające wymagania: PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2 
lub równoważne. 
- Zawory oraz zasuwy mają być montowane na pionowym odcinku rurociągów 
tłocznych. Dla połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki wykonane z gumy 
odpornej na działanie ścieków.  
- Drabina o szerokości co najmniej 30cm, wykonana ze stali nierdzewnej min. 
1.4301 wyposażona w stopnie złazowe antypoślizgowe, z 2 wysuwanymi ponad 
teren uchwytami (w przypadku pompowni przejezdnych, lub zabudowane na stałe, 
na zewnątrz w przypadku pompowni nieprzejezdnych), umożliwiającymi bezpieczne 
wejście i wyjście z pompowni. 
- Wentylację zbiornika należy zapewnić poprzez system wentylacji nawiewno-
wywiewnej realizowany za pomocą dwóch przewodów z rur ze stali nierdz. min. 
1.4301, o średnicy min. DN100 z kominkiem wentylacyjnym wyposażonym w filtr 
anty-odorowy z wymiennym wkładem, kominki dla pompowni przejezdnych 
wyprowadzone poza pas drogowy. Wymaga się aby układ wentylacji stanowił 
odrębny system, od systemu przewodów kablowych. 
- Zawór i złączka dla umożliwienia płukania rurociągów tłocznych, 
 

4. Wymagania dla szafki zasilająco-sterowniczej zewnętrznej. 
 

Wykonanie rozdzielni sterującej zgodne z dyrektywami: 

- 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie 
napięć, 

- 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 

Obudowa: 

Szafka zewnętrzna aparatowa min. IP 66; IK10, II klasa ochronności wykonana  z 
poliestru termoutwardzalnego z podwójnymi drzwiami, zamykana na zamki 
patentowe Wytrzymałość dielektryczna = 5000V, izolacji 5MΩ. Graniczne 
temperatury pracy: -30; +120° C 



Fundament wykonany   poliestru termoutwardzalnego klasy IK10, z otworem do 
swobodnego dojścia do kabli, zamykany na wkładkę patentową. 

Przegląd funkcji rozdzielni: 

Praca oparta na sterowniku OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz 
klawiaturą numeryczną; 
Wyświetlacz:   STN LCD  
Rozmiar wyświetlacza:  dwie linie, 16 znaków długości  
Rozmiar pojedynczego znaku: 5 x 8 pikseli, 2.95 x 5.55 mm 
Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego i danych systemowych:    7 lat 
Komunikacja: Przez wbudowany port USB 
   RS232/485  
   TCP/IP z szybkością 100 Mbit/s  

MODBUS TCP  
Montaż:  tablicowy 
Wejścia:  16 cyfrowych 
   2 analogowe/cyfrowe 
   2 analogowe 
Wyjścia:  11 przekaźnikowych 
 

 wyłącznik główny 
 napięcie sterowania 24/12VDC 
 automatyczne załączenie / wyłączenie; 
 naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego 

zużycia pomp; 
 ręczne załączenie  pomp w celach serwisowych/testowych; 
 automatyczne przełączanie pracy na pompę sprawna w przypadku awarii 

jednej z nich; 
 maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 – 3600 sekund). Po 

przekroczeniu czasu pracy automatycznie załącza się pompa kolejna – 
sygnalizacja na wyświetlaczu 

 zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe  
 kontrola wilgoci w komorze silnika, PTC - opcja  
 zabezpieczenie termiczne  
 zabezpieczenie różnicowo – prądowe 
 czujnik kolejności i zaniku faz 
 czujnik asymetrii napięć między fazami 
 ogranicznik przepięć typ C 
 zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah 
 grzejnik o mocy nie mniej niż 30W z termostatem 
 gniazdo serwisowe 230V/16A 
 kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp 
 przełączniki trybu pracy niezależne dla każdej pompy 
 sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db 
Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku; 



 pomiar poziomu w centymetrach 
 tryb pracy: AUTO-RĘKA-STOP 
 pomiar czasu pracy pomp 
 ilość załączeń pomp 
 kontrola poziomów (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom) 
 kontrola pracy i awarii 
 historia awarii (10 ostatnich awarii) 
 informacja o zasilaniu rozdzielni 400V 

Pomiar poziomu medium w zbiorniku. 

 sonda hydrostatyczna 4-20mA + 2 wyłączniki pływakowe dla: suchobiegu 
+ wysokiego poziomu, 

 lub wyłączniki pływakowe typu LR03- 4 szt.  
 

Za pompownią P2 należy przewidzieć dodatkową studnię rozprężną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ  URZĄDZEŃ ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE I 
RÓWNOWAŻNYCH TECHNICZNIE URZĄDZEŃ ZAMIENNYCH 

Nazwa inwestycji: 
Przepompownia ścieków zlokalizowana w  terenie:  

zielonym */ przejezdnym * (*niewłaściwe skreślić) 

Urządzenie/typ: Przepompownia ścieków sanitarnych 

Dokumentacja odniesienia:  SWZ, projekt wykonawczy 

Parametry techniczne oferowanego urządzenia 

Producent*:  

Marka*:  

Typ urządzenia*:  

Model*:  

Obiekty referencyjne z zamontowanym 
urządzenia.*: 

 

Opis techniczny/dokumenty katalogowe: 

 

 

 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne  i cechy jakościowe 
urządzenia: 

Dane oferowanego 
urządzenia* 

Praca pomp *naprzemienna  / *równoległa (*niewłaściwe skreślić) tak / nie 

Typ wirnika:  

* vortex / *półotwarty / *jednokanałowy (*niewłaściwe skreślić) 
tak / nie 

Wydajność przepompowni w punkcie pracy nie mniejsza niż Q=… l/s,  ……….. l/s 

Wysokość podnoszenia w punkcie pracy nie większa niż H=… m ……… m 

Moc nominalna silnika pompy P i moc na wale P2 w punkcie pracy …… kW 

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68 tak / nie 

Wykonanie silnika pompy przeciwwybuchowe Ex II tak / nie 

Klasa izolacji silnika min: F ……… 

Sprawność pompy w punkcie pracy minimum -  … %.  ………% 

Stopa sprzęgająca do nominalnej średnicy króćca tłocznego pompy –DN  
… 

DN ……………. 

Wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy posiada  
uszczelnienie mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, 

tak / nie 



pracującym w obu kierunkach obrotu i chłodzony olejem ze wspólnej 
komory 

Wirniki pomp wykonane co najmniej z żeliwa szarego min. EN-GJL250 , pokryte 
powłoką ceramiczną przeciwko wycieraniu i korozji o przyczepności min. 13 N/mm2.  

tak / nie 

Obudowa pompy i silnika powinna być wykonana z żeliwa szarego min. EN-GJL250 z 
pokryciem antykorozyjnym na bazie żywic epoksydowych 

tak / nie 

Każda pompa wyposażona w czujnik wilgoci umieszczony w komorze 
olejowej pomiędzy częścią hydrauliczną, a elektryczną silnika (nie jest 
możliwe zamienne stosowanie czujników wilgoci w komorze 
elektrycznej silnika). 

tak / nie 

Przekaźniki do czujników wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej. tak / nie 

Silnik pompy powinien zawierać układ kontroli temperatury uzwojenia, 
odłączający pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. tak / nie 

Przewody zasilające pompy z żyłami zalanymi żywicą tak / nie 

Każda pompa wyposażona w kabel długości dopasowanej do warunków 
zabudowy, tak by sięgał do skrzynki sterowniczej bez łączenia tak / nie 

Średnica orurowania DN ……… 

Materiał orurowania, prowadnic, elementów łącznych i pozostałych 
elementów wyposażenia-stal nierdzewna min: 1.4301 

tak / nie 

Średnia przewodów tocznych wewnątrz przepompowni dn 80 tak / nie 

Pompy montowane na stopie sprzęgającej ze złączem samozaciskowym, 

umożliwiającym demontaż  z poziomu terenu. tak / nie 

 
Na potwierdzenie spełnienia kryteriów zawartych w tabeli należy dołączyć karty katalogowe i 

dokumentację techniczną zaproponowanych urządzeń. 

Za pompownią P2 należy przewidzieć dodatkową studnię rozprężną. 






















































































