
SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI Spółka Akcyjna 

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43 

 

Ogłasza przetarg pisemny 

NA SPRZEDAŻ 

 

1. 6 pomp zatapialnych marki Grundfos typ S2806H1A511 nr kat. 9665943  

 

- cena wywoławcza    22 599,19 zł brutto (sztuka, pompa 1 nr 413539) 

- cena wywoławcza    22 599,19 zł brutto (sztuka, pompa 2 nr 413540) 

- cena wywoławcza    22 599,19 zł brutto (sztuka, pompa 3 nr 413541) 

- cena wywoławcza    33 521,61 zł brutto (sztuka, pompa 4 nr 413536) 

- cena wywoławcza    33 521,61 zł brutto (sztuka, pompa 5 nr 413537) 

- cena wywoławcza    33 521,61 zł brutto (sztuka, pompa 6 nr 413538) 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 o godzinie 10:00 w siedzibie 

przedsiębiorstwa. 

 

 

Warunki przystąpienia do Przetargu : 

 

• Złożenie oferty zawierających datę sporządzenia, imię nazwisko, nazwę firmy, adres 

oferenta i opis z właściwego rejestru, cenę zakupu, nr pompy, oświadczenie oferenta , 

że zapoznał się z przedmiotem przetargu . 

• Złożenie oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ przetarg na sprzedaż  

Pompy zatapialne GRUNDFOS S2806H1A511 

Oferty wraz wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie 

przedsiębiorstwa w terminie do 31.03.2023 r. godziny do 9:45. 

 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od otwarcia ofert. 

Oferent, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do odebrania pomp/pompy 

do 14 dni od daty powiadomienia go o wyniku przetargu. 

Zapłata ceny winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Spółki : 

Nr 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622 ING Bank Śląski O/Sosnowiec.  

Za dzień zapłaty ceny uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela. 

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłacie. 

 

Oferowane pompy do sprzedaży można oglądać w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 

13:00 po uzgodnieniu terminu Młodszym Mistrzem ds. przepompowni ścieków Panem 

Andrzejem Doboszem pod nr tel. (032) 364 43 78, kom. 795 430 882 

 

 



W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą sama cenę, komisja kontunuuje przetarg 

w formie licytacji. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstapienia lub unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

 

 

Dane techniczne : 

• Nazwa wyrobu: S2806H1A511 

• Rok produkcji wg książki pracy maszyny i urządzenia: 2007 

• Nr katalogowy: 96065943 

• Numer EAN: 5700394334778 

• Maks. przepływ: 430 l/s 

• H max: 35m 

• Typ wirnika: 2 – kanałowy 

• Max. wielkość części stałych: 120mm 

• Podstawowe uszczelnienie wału: SIC-SIC 

• Płaszcz chłodzący: brak 

• Korpus pompy: żeliwo szare 

• Wirnik: EN-JS1050 

• Silnik: EN-JL1040 

• Zakres temp. otoczenia: -20…40ºC 

• Wielkość przyłącza wylotowego: DN 250 

• Ciśnienie: PN 10 

• Max. głębokość montażu: 20m 

• Montaż: s 

• Ustawienie na sucho/mokro: s 

• System autozłącza: Y 

• Zakres korpusu: 70 

• Zakres temp. cieczy: 0….40ºC 

• Moc wejściowa P1: 87kW 

• Nominalna moc silnika-P2: 80kW 

• Częstotliwość podstawowa: 50Hz 

• Napięcie nominalne: 3x400/690V 



• Tolerancja napięcia: +10/-10% Wycena określająca wartość rynkową 6 pomp 

zatapialnych 

• Max załączeń na godzinę: 15 

• Max. zużycie prądu: 154/89A 

• Prąd znamionowy przy braku obciążenia: 82A 

• Prędkość nominalna: 988 obr/min 

• Liczba biegunów: 6 

• Rozruch: gwiazda/trójkąt 

• Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 

• Klasa izolacji (IEC 85): F 

• Wykonanie przeciwwybuchowe: nie 

• Wykonanie Ex standard: N 

• Wbudowane zabezpieczenie silnika: KLIXON 

• Długość kabla: 10m  3 pompy 

• Czujnik wilgoci: tak 

• Czujnik obecności wody w oleju: brak 

• Masa netto: 1280kg 

 

 

 

 

 



   



  

 

 

 

 



  

 

 

 

Kopia: 

TK – a/a 


