ZAŁ nr 1 do odpowiedzi nr 4
Przepompownia 
Karsy 2 typu PS/RB21 SEG40.40.DN65.2.KX/PMB 1200 x 3200/ 
Karsy 1 typu PS/VB21 SEV 80.80.DN80.2.KX/PMB 2000 x 7000/ Czachów typu PS/VB21 SV 212H1A.DN80.2.KX/PMB 2000 x 3700/
Budowa i zasada działania :
1)	Zbiornik typu PMB wykonany z polimerobetonu charakteryzujący się następującymi zaletami:
-	wysoka odporność na środowisko agresywne, odporność na korozję,
-	brak konieczności konserwacji,
-	całkowita szczelność i nieprzepuszczalność, nieszkodliwy dła środowiska,
-	może być zastosowane w każdych warunkach gruntowo - wodnych,
-	wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna
Zbiornik wyposażony jest w następujące urządzenia : właz, pomost i drabinkę ze stali nierdzewnej dla obsługi; wywietrzniki grawitacyjne; płytę tłumiącą do czujników sterujących pracą pomp, które zamontowane zostaną w przegrodzie; deflektor na wlocie kanału grawitacyjnego; prowadnice rurowe dla pomp; łańcuchy do opuszczania i wyjmowania pomp; kolana sprzęgające do pomp w wersji stacjonarnej. Wyjmowanie i opuszczanie pomp w przepompowni, zgodnie z obowiązującymi wymogami odbywa się z powierzchni ziemi bez konieczności wchodzenia obsługi do komory.
2)	Hydraulika
Pompy
W przepompowni przewidziano zastosowanie dwóch pomp zatapialnych (jedna z nich stanowić będzie tzw. rezerwę czynną) do ścieków komunalnych i przemysłowych, typu:
Karsy 2 - SEG 40.40.2.50B o mocy Ns 4,0 kW prod. GRUNDFOS.
Rzeczywiste parametry pracy pompy
>	wydajność - 3,00 l/s
>	wysokość podnoszenia - 35,00 m
>	Karsy 1 - SEV 80.80.H0.2.51D o mocy Ns 11,0 kW prod. GRUNDFOS. 
Rzeczywiste parametry pracy pompy
>	wydajność - 7,00 l/s
>	wysokość podnoszenia - 40,00 m
Czachów - SV 212 H1A o mocy Ns 21,0 kW prod. GRTOfDFOS. 
Rzeczywiste parametry pracy pompy
>	wydajność - 6,00 l/s
>	wysokość podnoszenia - 47,00 m
Pompy SEG, SEV, SV mogą być łatwo wyjmowane i opuszczane wzdłuż prowadnic. Łącznik przymocowany do kołnierza tłocznego łączy się automatycznie z dopasowaną podstawą, zamontowaną na dnie komory. Pompa jest uszczelniana i stabilizowana pod działaniem własnego ciężaru.
Piony tłoczne
Pompy podłączone będą do pionów tłocznych ze stali kwasoodpornej o średnicy Karsy 2 - DN50, a dla pozostałych DN80 wyposażonych w kompletną armaturą zaporową i zwrotną w wykonaniu dla ścieków: zawory zwrotne kulowe (samoczyszczące) oraz zasuwy odcinające podłączone będą do tzw. kolektora specjalnego, zapewniającego płynność przepływu i minimalizację strat hydraulicznych.
Sterowanie
Szafa kontrolno - sterująca CONTROL/2KX/DOL (wykonana jest w oparciu o obudowę z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 55, odporności na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032 z kompletnym układem sterowania i zabezpieczeniem silników (rozdzielnica posiada wszystkie niezbędne zabezpieczenia od strony elektrycznej : asymetria napięciowa, zmiana kierunku wirowania faz, zwarciowe, nadprądowe, asymetria prądowa silników pomp) oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym klasy C DEHNguard. W szafie zamontowany zostanie grzejnik antykondensacyjny do ochrony aparatury i układu sterowniczego. Pracą pompowni zarządzać będzie mikroprocesorowy sterownik PLC z panelem czołowym TD 200 wyposażonym w wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Na szafie ponadto zabudowane zostaną : wyłączniki reżimu pracy (Auto - 0 - Ręczne) dla każdej pompy (umożliwia to pracę nawet przy uszkodzonym sterowniku) w oraz wyłącznik główny (0 - 1). Układ sterujący współpracować będzie z sondą hydrostatyczną SG (z wyjściem sygnałowym 4...20 mA) umieszczoną w zbiorniku pompowni oraz dodatkowym pływakiem MAC-3, który sterować będzie pompami w przypadku awarii sondy hydrostatycznej, W przepompowniach z dwiema pompami, algorytm sterowania zakłada sterowanie pracą pomp (dla pompowni Czachów - z rozruchem w trybie gwiazda-trójkat a dla pozostałych pompowni - z rozruchem w trybie bezpośrednim ) dla trzech poziomów : poziom - minimum, poziom -maximum, poziom - alarm. Praca pomp w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku w granicach maximum (załączenie jednej z pomp) oraz minimum (wyłączenie pompy); w momencie przekroczenia poziomu alarmowego (np. gdy dopływ do pompowni jest większy od obliczeniowego) następuje załączenie pompy drugiej i sygnalizacja świetlna na szafie (istnieje możliwość zablokowania załączenia dwóch pomp przy stanie alarmowym i uzyskanie samej sygnalizacji na szafie). W przypadku awarii jednej z pomp tryb pracy automatycznie przechodzi na
drugą sprawną.
Układ sterujący Controł KX posiada w standardzie możliwość komunikacji szeregowej przez łącza w systemie MPI, umożliwiające komunikację przewodową; można go również wyposażyć w moduły Profibus DP do 12 MHz, a także na życzenie dostosować do współpracy w sieciach Modbus, Profibus PA oraz Ethernet; przepompownie mogą także komunikować się za pomocą radiomodemów, modemów i sieci telefonicznej, a także sieci GSM; system sterowania współpracuje z większością dostępnych na rynku pakietów wizualizacyjnych; wizualizację pracy można również zamówić u producenta przepompowni.
Wizaulizacja pracy pompowni dostępna jest za dodatkową opłatą :
połączenie w systemie GSM - współpraca komputera ze sterownikiem PS z wykorzystaniem sieci
telefonii komórkowej GSM:
Opcja I. Przesyłanie danych PS - komputer PC : 4500 zł + VAT
Podane ceny nie obejmują programu do wizualizacji, komputera PC oraz aktywacji i abonamentu
sieci GSM.
Wycena:
-	na pompach Grundfos
Karsy 2 typu PS/RB21 SEG40.40.DN65.2.KX/PMB 1200 x 3200/
Karsy 1 typu PS/VB21 SEV 80.80.DN80.2.KX/PMB 2000 x 7000/
Czachów typu PS/VB21 SV 212H1A.DN80.2.KX/PMB 2000 x 3700/
Oferta zawiera:
transport do miejsca wbudowania, uruchomienie, autoryzację, DTR, przeszkolenie obsługi w
zakresie eksploatacji przepompowni, pomp i układu sterowania, gwarancję liczoną od daty
uruchomienia przepompowni/ zbiornik - 3 lata, sterowanie elektryczne - 2 lata, pompy: z wolnym
przelotem -18 miesięcy/
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Czas reakcji serwisu 48 godzin od pisemnego powiadomienia.
Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy:
>	Przygotowanie ustabilizowanego podłoża do posadowienia zbiornika,
>	Zapewnienie dźwigu i posadowienie zbiornika
>	doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy elektrycznej .(standardowe przyłącze elektryczne)
>	doprowadzenie do przepompowni rurociągu napływowego i rurociągów tłocznych wraz z

podłączeniem.
>	oczyszczenie rurociągów tłocznych oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone.
>	wykonanie zbrojonych betonowych opasek dociążających i odciążających w przypadkach szczególnych.
>	wykonanie fundamentu pod szafę sterującą oraz kanalizacji kablowej pomiędzy szafa a komora przepompowni/w przypadku umiejscowienia szafy poza pokrywa przepompowni.

