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Gorzów Wlkp., 07.03.2019 r. 

Zmiana treści zapytania ofertowego 

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w rejonie ulicy Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.” nr sprawy ZP/3/2019/BK 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje o dokonaniu 

zmian treści zapytania ofertowego.  

  

 

Zmiany dotyczą Części III – Dokumentacja projektowa – Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót, SST 03.01 Roboty w zakresie budowy kanalizacji 

ściekowych: 

 

Po zmianach treść zapytania ofertowego Część III Dokumentacja projektowa – Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST 03.01 Roboty w zakresie budowy kanalizacji 

ściekowych pkt 2.4 Kształtki i Armatura otrzymuje brzmienie: 

 

2.4.1. Zasuwy nożowe. 

−  konstrukcja płytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa; 

− ciśnienie pracy standardowe zgodnie z kartą katalogową; 

− domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej; 

− owiercenie kołnierzy - wg normy PN-EN 1092-2; 

− zastosowanie - ścieki kanalizacyjne; 

− śruby w wykonaniu  

− możliwość opcjonalnego zamontowania skrobaków noża, deflektora przepływu i przysłony 

regulacyjnej typu V; 

− napęd zasuwy: kółko ręczne, napęd elektryczny lub napęd pneumatyczny 

− korpus: 

                    płyty dolne - z żeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozją powłoką z farb 

epoksydowych o min. grubości 250 µm; 

 konstrukcja podtrzymująca napęd: 

                    płyty górne - ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o 

min. grubości 250 µm; 

o płyty górne posiadają nacięcie umożliwiające określenie pozycji noża; 

o płyty górne stanowią osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża; 

− trzpień wznoszący lud niewznoszący - ze stali nierdzewnej AISI 316; 

− nakrętka trzpienia - ze stali nierdzewnej AISI 316; 

− kółko ręczne – ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. 

grubości 250 µm; 

− nóż zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej całkowicie osłonięty przez 

płyty górne;  

− śruby, nakrętki i podkładki - ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4301 (A2) 

− uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu 

wzmacniającym; 

− uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku; 
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− możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu (opcjonalnie bez 

demontażu płyt górnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszącym) 

2.4.2. Kształtki i trójniki żeliwne. 

Kształtki żeliwne redukcyjne i równoprzelotowe, z żeliwa szarego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 

1561 i EN 1563  

2.4.3. Kształtki i trójniki z PVC i  PE. 

Kształtki równoprzelotowe i redukcyjne z PVC SN 8 kN/m2 o jednolitej ściance  zgodnie z normą 

PN-EN 1401-1 z uszczelką trwale mocowaną w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. 

Kształtki równoprzelotowe i redukcyjne z PE100 SDR17,6 PN10. 

2.4.4. Łańcuch uszczelniający. 

Łańcuch uszczelniający do uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a tuleją osłonową 

lub otworem w ścianie. Wykonanie standardowe, elastomer – EPDM (od -30O do +100OC) płyta 

oporowa - poliamid, elementy metalowe - stal ocynkowana, 

2.4.5. Filtry w kominkach wentylacyjnych. 

Obiekt przepompowni, należy zabezpieczyć przed wydostawaniem się odorów kanalizacyjnych do 

atmosfery. Stosować kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN- EN 

10088-1:2014-12 lub PE-HD z wkładem filtracyjnym. 

Wkłady filtracyjne wypełnione złożem węgla aktywowanego lub wyselekcjonowaną masą 

biofiltracyjną. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą umożliwiać samodzielną wymianę 

wkładu filtracyjnego bez potrzeby zakupu nowego urządzenia. Objętości oraz parametry 

fizykochemiczne wkładów muszą zapewniać długotrwałą bezobsługową pracę przy jednocześnie 

maksymalnej wydajności procesu dezodoryzacji substancji chemicznych powstających w wyniku 

anaerobowego rozkładu ścieków. 

Specyfikacja:  

- węgiel aktywny nieimpregnowany lub impregnowany 

- twardość – min. 95 % 

- granulacja – 4 mm 

- gęstość nasypowa – min. 465 kg/m3 

- zawartość wody - < 10 % 

- wartość pH - > 11  

2.4.6. Czyszczaki rewizyjne. 

Czyszczak rewizyjny kołnierzowy z zaworem hydrantowym do ścieków wraz z zasuwami nożowymi 

kołnierzowymi, musi spełniać poniższe wymagania: 

− zabudowa kołnierzowa: wg normy PN-EN 545; 

− owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2; 

− testy:  - próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2 / PN-EN 12266, 

− korpus i pokrywa okna rewizyjnego: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z 

farb epoksydowych, o min. grubości 250 µm; 

− śruby, podkładki i nakrętki pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301, 

− uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: płaska z gumy NBR, 

− szerokość okna rewizyjnego: równa średnicy nominalnej DN, 

− długość okna rewizyjnego: do DN150 – równa min. 2 x DN, 

− wyposażenie w zawór hydrantowy ZH-52, z nasadą typu Storz: 

− korpus zaworu: odlew aluminiowy AK11, 

− trzpień zaworu: mosiądz Mo58, 

− adaptor przyłącza zaworu: stal kwasoodporna 1.4401; 

2.4.7. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający. 

Projekt przewiduje zastosowanie zaworów na- i odpowietrzających wyłącznie do pracy z medium 

silnie zanieczyszczonym i ściekami. Zawór zbudowany z dwóch komór dla każdego ze stopnia 

odpowietrzania (odpowietrzania tzw. drobno-pęcherzykowe, oraz zgrubne). 
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Projektowany zawór dwustopniowy, realizuje każdy ze stopni osobnym zespołem elementów: 

pływak, iglica, gniazdo. Zawór odpowietrza zarówno podczas napełniania instalacji, jak również 

podczas przepływu ścieków pod ciśnieniem. Zawór napowietrza podczas odpływu i zabezpiecza 

przed wystąpieniem podciśnienia. 

Regulacja parametrów hydraulicznych powinna być realizowana poprzez dobór: 

- ciężaru i wyporności pływaków 

- przekroju gniazda dyszy odpowietrzającej 

- średnicy i kształtu iglicy pływaka 

Zawór wyposażony jest w wolny nieograniczony przekrój dyszy odpowietrzającej, dostosowany do 

przepustowości  każdego ze stopni odpowietrzania, oraz duży transparentny otwór rewizyjny 

umożliwiający łatwy serwis i eksploatację bez konieczności demontażu pokrywy zaworu. 

Korpus wykonany jest z żeliwa sferoidalnego (względnie ze stali) i zaopatrzony w przyłącze 

kołnierzowe zgodne z DIN 2501. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont, 

min.450 μm, RAL-6011. 

Pływaki wykonane z NCPE 

Dysza i iglica wykonane ze stali 1.4571 

2.4.8. Zawór zwrotny kulowy. 

Wymagania: 

− zabudowa: kołnierzowa wg normy DIN 3202, F6; 

− owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN1092-2; 

− testy: - próba szczelności wodą wg PN-EN 12050-4 oraz LGA, 

                            - szczelność zamknięcia przy ciśnieniu roboczym: 1,1 x PN, 

                            - wytrzymałość korpusu: 1,5 x PN, 

                            - prędkość przepływu potrzebna do pełnego otwarcia: max 1,5 m/sek. 

                            - szczelność zamknięcia przy niskim ciśnieniu: 0,2 bar, potwierdzona atestem: 

  - dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min., 

 - dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min. 

- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powłoką ochronną z farb 

epoksydowych wg wymogów GSK - RAL, o min. grubości 250 µm; 

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał korpusu; 

- siedzisko kuli w korpusie toczone; 

- zawór z pełnym przelotem w pozycji otwartej; 

- podczas przepływu medium kula musi znajdować się zawsze ruchu wirowym; 

- zawór z możliwością stosowania w pozycji pionowej i poziomej; 

- śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej; 

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie; 

- kula: - DN 50 - 100: rdzeń z aluminium 

- DN 125 - 400: rdzeń z żeliwa szarego (GG-25), 

- nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm; 

2.4.9. Kołnierze specjalne. 

 Parametry kołnierzy : 

- Kołnierze z pierścieniem uszczelniająco - wzmacniającym w średnicach do rur PE.  

- Możliwe odchylenie do ±3,5o nawet w wykonaniach wzmocnionych  

- Uszczelki z gumy EPDM dopuszczone do zastosowań do wody pitnej oraz odporne na 

działanie substancji chemicznych do uzdatniania wody.  Powłoka epoksydowa zgodnie z 

DIN 30677-2  

- Kołnierz i uszczelnienie jako zestaw z tuleją wzmacniającą 

2.4.10. Przepływomierz elektromagnetyczny. 

1. Przetwornik mikroprocesorowy: 

• Rodzaj obudowy – naścienna 

• Obudowa wykonana z poliestru, poliwęglanu lub aluminium pokrywanego 

proszkowo. 
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• Stopień ochrony – IP 65. 

• Maksymalny błąd – 0,5 % aktualnego przepływu. 

• Temperatura otoczenia –    - 20  –  +40o C. 

• Wyświetlacz – alfanumeryczny, podświetlany, minimum dwuliniowy                 ( 

konfigurowalny dla wskazań przepływu, stanu liczników ). 

• Funkcje – przepływ chwilowy, przepływ sumaryczny, kierunek przepływu, liczniki 

objętości, sygnalizacja pustego rurociągu, raporty, alarmy, błędy pracy,  

• Wyjście RS 485 Modbus RTU      

• Napięcie zasilania – 230 V AC. 

• Język komunikacji – polski. 

     2. Czujnik pomiarowy: 

• Przyłącze – kołnierzowe  

• Czujnik zabezpieczony antykorozyjnie 

• Wykładzina dostosowana do medium  

• Elektrody – stal nierdzewna. 

• Puszka – poliester, aluminium 

• Fabrycznie uszczelniona część podłączeniowa czujnika 

• Stopień ochrony – IP 67. 

• Temperatura otoczenia -   -20 – 40o C. 

• nie dopuszcza się wykonań czujników wprowadzających jakąkolwiek stratę 

ciśnienia. 

• Kable przyłączeniowe o długości 20 mb. 

3. Przepływomierz w wersji rozłącznej. 

4. Medium – ścieki bytowe 

5. Wszystkie przyrządy muszą być objęte opieką serwisową na terenie Polski świadczoną   

    przez serwis producenta. 

6. Dokumentacja w języku polskim. 

7. Gwarancja minimum 24 miesiące. 

 

Sygnały: przepływ chwilowy i sumaryczny wraz z pozostałymi sygnałami przepompowni ścieków 

należy włączyć do systemu Scada PWiK. 

Dane przekazywane z przepływomierza będą zbierane przez sterownik komunikacyjny 

zamontowany w szafie sterowniczej przepompowni ścieków. Sterownik wyposażony w porty 

komunikacyjne będzie pobierał dane ze sterowników w przepompowni ścieków i komory 

przepływomierza. Sterowniki we wszystkich obiektach muszą być wyposażone w port 

komunikacyjny i udostępniać wymagane dane. 

 

Po zmianach treść zapytania ofertowego Część III Dokumentacja projektowa – Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST 03.01 Roboty w zakresie budowy kanalizacji 

ściekowych pkt 2.2.3 Studnie tworzywowe otrzymuje brzmienie: 

 

2.2.3 Studnie tworzywowe 

Studnie tworzywowe  Ø425 muszą spełniać poniższe wymagania: 

- typowe kompletne studnie inspekcyjne o średnicy wewnętrznej Ø425 z prefabrykowanych 

elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania,  

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych Ø425: 

- typowe kompletne studnie  inspekcyjne z prefabrykowanych elementów wykonanych z 

tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiału pierwotnego (100%) 

bez dodatków regranulatów oraz środków spieniających o budowie modułowej, 

- składające się z elementów takich jak podstawa, trzon studni oraz stożek – montowanych 

za pomocą uszczelek, spełniający następujące parametry: 
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◦ studnie tworzywowe wykonane wg normy włazy wykonane z żeliwa, przeznaczone do 

przenoszenia ciężkiego ruchu drogowego, klasy D400, zgodnie z normą PN-EN 

124:2015. Zgodność z ww. normą powinna być potwierdzona odrębnym certyfikatem 

niezależnej instytucji posiadającej odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu 

badań,  

◦ producent powinien zagwarantować zgodnie z ww. normą posadowienie studni w 

wodzie gruntowej w zakresie od wartości minimalnej wskazanej w ww. normie do 5m – 

dla zadanej głębokości studni, 

◦ uszczelki spełniające wymagania normy PN – EN 681 – 1, 

◦ kinety z PP lub PP prefabrykowane zgodne z normą PN – EN 476, monolityczne 

wykonywane metodą wtrysku lub metodą rotacyjną. Program kinet musi zapewniać 

swobodną możliwość wykonania podłączeń w zakresie średnic kanału głównego od 

DN1960 do DN315 bez konieczności zastosowania dodatkowych kształtek przejściowych 

– w szczególności kolan. Kinety powinny posiadać minimalne fabryczne spadki ok. 

0,50%, 

◦ kinety studni inspekcyjnych min. Ø400 wykonać jako zbiorcze z bocznymi wlotami, 

◦ trzony studni o minimalnej sztywności obwodowej zgodnie z włazy wykonane z żeliwa, 

przeznaczone do przenoszenia ciężkiego ruchu drogowego, klasy D400, zgodnie z 

normą PN-EN 124:2015 – SN 2.W przypadku zabudowy – powyżej 3,00 – 3,50 m 

konieczne zastosowanie trzonów w wyższych parametrach – tzn. min. SN 3, 

◦ teleskop studni połączony z włazem za pomocą połączeń śrubowych (śruby, nakrętki, 

podkładki) wykonanych ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN–EN 10088– 

1:2014–12,  

◦ studnie należy wyposażyć dodatkowo w pierścienie betonowe odciążające spełniające 

wymagania obowiązujących norm. Pierścienie odciążające muszą być kompatybilne z 

wybranym systemem studni tworzywowych,  

◦ włazy wykonane z żeliwa, przeznaczone do przenoszenia ciężkiego ruchu drogowego, 

klasy D400, zgodnie z normą PN-EN 124:2015, 

◦ na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren, 

◦ maksymalna głębokość studni tworzywowej to 5 m. Poniżej głębokości 5m należy 

stosować odpowiednio studnie z kręgów betonowych, 

◦ przy posadowieniu studni z tworzywa należy każdorazowo przeanalizować wpływ wód 

gruntowych jako stałego obciążenia dla trwałości konstrukcji studzienki, 

◦ płaskie dno kinet umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu, 

◦ żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na 

wypór przez wody gruntowe, 

◦ króćce kielichowe oraz kształtki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + 

kielich dla rur o ściance gładkiej) powinny zapewniać elastyczne połączenie z łączonymi 

rurami. Zakres elastyczności min. +/- 5 stopni, co zapewnia zachowanie szczelność 

związanych z nierównomiernym osiadaniem gruntu oraz przy łączeniu rur z większymi 

spadkami, 

◦ śruby imbusowe do włazów żeliwnych wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. 

1.4301, 

◦ zabudowa zgodna z instrukcją zabudowy producenta. 

 

Wprowadzone zmiany stają się nieodłączną częścią zapytania ofertowego. Wykonawcy są 

zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania Ofert. Terminy pozostają 

bez zmian. 

 

 


