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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na modernizację .
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt. 8 uPZP).
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu sterowania przepompowni ścieków
i przepompowni wód opadowych z parkingów.
2. Przepompownia ścieków
Stan obecny: Zainstalowane są 2 pompy, pracujące naprzemiennie, w przypadku osiągnięcia
maksimum pracują 2 pompy, 4 pływaki: 1 od suchobiegu, 2 załącz, 3 wyłącz, 4 maksimum,
sygnalizacja optyczna i dźwiękowa awarii. Oryginalny sterownik firmy Moller uległ
uszkodzeniu, obecnie zainstalowany nie spełnia naszych wymagań.
Należy dobrać odpowiedni sterownik i wymienić – np. na Siemens, zaprogramować
i przeprowadzić testy. Przewidzieć pracę w trybie ręcznym.
3. Przepompownia wód opadowych z parkingów
Stan obecny: Zainstalowane są 2 pompy pracujące naprzemiennie, obecnie w przypadku
osiągnięcia maksimum nie załączają się obie, 3 pływaki, 1 od suchobiegu, 2 załącz –wyłącz,
3 od maksimum, sygnalizacja optyczna i dźwiękowa awarii. Oryginalny sterownik firmy
Grundfos uległ uszkodzeniu, obecnie zainstalowany sterownik pomp nie spełnia naszych
wymagań. Tablica zasilająco-sterownicza w obudowie zewnętrznej OSZ 50x66, oraz obudowie
wewnętrznej Kaedra 3x18.
Należy wymienić wszystkie elementy sterowania w rozdzielni m.in. bezpieczniki, styczniki,
zabezpieczenia silnikowe, przekaźniki, dobrać odpowiedni sterownik i wymienić – np. na
Siemens, zaprogramować sterownik i przeprowadzić testy. Przewidzieć pracę w trybie
ręcznym.
4. Należy opracować nową dokumentację elektryczną dla obu przepompowni.
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5. Termin wykonania modernizacji sterowań przepompowni - 4 tygodnie od otrzymania
zlecenia.

Ofertę zawierającą cenę należy przesłać (3 sposoby do wyboru):
1/ e-mailem: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
2/ faksem: 081 889 33 50
3/ pocztą na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na usługę wycinki
i pielęgnacji drzew”.
nie później niż do dnia 21.05.2015 r.
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