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Koncepcja budowy i eksploatacji SUW  

NR 19/07/301 

Data: 30  lipca 2019 

Ilość stron łącznie ze stroną 
tytułową: 11 

Dla: Pan Piotr Pindelski   

STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE SP. Z O.O 

e-mail: p.pindelski@scol.warszawa.pl 

Prowadzący:    Piotr Gołąbek   601 135 646,      

W nawiązaniu do zapytania przedstawiamy koncepcję budowy i eksploatacji SUW, 

wszystkie wyliczenia oparte są na komponentach produkowanych wyłącznie przez 
renomowane firmy z branży uzdatniania wody. A koszty projektów, budowy przyłączy 

oraz eksploatacji oparte są założeniach rynkowych na dzień przygotowywania 
poniższego bilansu. 

 

I. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY 
 

1. Skład wody - wg przesłanej analizy 
Badania Fizykochemiczne 

  

Parametr Wynik 

Dopuszczalne  

zakresy 

wartości 

Jednostka 

Żelazo ogólne 6280 200 µg/dm3 

Mangan 2154 50 µg/dm3 

pH 7,4   

Metność 75   

Barwa 10   

Zapach 
nieakceptowa

lny 
 

 

Twardość 640 500 mg/dm3 
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2. Na podstawie otrzymanych dokumentów (zużycie wody w latach 2017 i 2018) 
oraz przy założeniu wzrostu zapotrzebowania w najbliższych latach o 20% 

przyjęto następującą wydajność SUW – 35 m3/d - 3,5 m3/h  

 

 
II. Dobór pompy głębinowej 

Na podstawie przesłanego operatu studni wynika, że pompa powinna zostać 
umieszczona w studni S, która zapewni wystarczającą ilość wody dla 
prawidłowego działania SUW oraz odpowiedni poziom zasilania w wodę obiektów! 

Pompa głębinowa 

Model: SJ16-22 

Dane techniczne  

• Wydajność = 16 m3/h  
• Ciśnienie = 5 bar (przy lustrze wody do 20 mb) 

• Moc = 5,5kW 

 

III. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY 

ODŻELAZIANIE I ODMANGANIANIE 
Proces uzdatniania wody przy prawidłowo wykonanej SUW rozpoczyna się w 

momencie wydobywania wody za pomocą pompy głębinowej. Na wstępnym etapie 
następuje utlenianie jako prosty, efektywny i ekologiczny sposób usuwania żelaza i 

manganu z wody. 
Następnie następuje podanie wody na właściwe złoża filtracyjne zastosowane w 

odżelaziaczach spełniając podwójną funkcję: 
 
1. Sprawuje funkcję katalizatora pomiędzy rozpuszczonymi cząsteczkami tlenu oraz 

cząsteczkami żelaza i manganu występującymi w wodzie; wzmacnia on reakcję 
utleniania dzięki której rozpuszczone żelazo i mangan przekształcają się w 

nierozpuszczalne cząsteczki. 
 

2. Dzięki jego niezwykle aktywnej powierzchni bardzo efektywnie wyłapuje właśnie te 
nierozpuszczone cząsteczki i odfiltrowuje je z wody. 
 

W trakcie regeneracji system usuwa wszystkie cząsteczki stałe ze 
złoża podczas płukania przeciwprądowego. 
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1. Kompresor (napowietrzenie) 

  

Woda podczas przepływu zostaje napowietrzona za pomocą kompresora sprężonego 

powietrza. Elektrozawór napowietrzania należy podłączyć elektrycznie z pompą 

zasilającą (podczas załączenia pompy zasilającej równocześnie załącza się 

elektrozawór), umożliwi to napowietrzenie wody podczas jej przepływu. 

Kompresor sprężonego powietrza – 1 kpl. 

• max wydajność 40 dm3/min 

• Max ciśnienie 6 bar 
 

Wyposażenie dodatkowe: elektrozawór powietrza, zawór regulacyjny. 

 
2.  Szafa sterująca 

Szafa sterująca pompą głębinową oraz kompresorem. 

 

3.  Mieszacz statyczny 
Mieszacz statyczny DN40 – 1 kpl. 

Dane techniczne: 

• wykonany z PVC z wypełnieniem pierścieniami Białeckiego o parametrach: 

• średnica przyłącza dn40 

• przepływ max. = 5 m3/h 
• ciśnienie max = 8 bar 

• temp max. = 30oC 

• wymiary L x H – 36cm x 71cm 
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4.  Zbiornik hydroforowy z odpowietrzeniem 
 

Zbiornik hydroforowy ocynkowany o pojemności 2m3.  

Model ACZ 2000 8bar 

 

 

Wymiary: 

Średnica – 1100 mm 

Wysokość – 2505 mm 

 

 

5.  Odżelaziacz, Odmanganiacz I stopień 
 

Na filtrze zbiornikowym z zasypem filtracyjnym kwarcowym (K), przystosowanym  

do usuwania żelaza i manganu. Uzdatnianie i regenerację najlepiej zrealizować na 

filtrze automatycznym zapewniającym bezobsługowe cykle płukania złoża. 

Filtr ciśnieniowy model OPTIMO – 240/K (Kwarc)  – 1 kpl.  

Dane techniczne: 

• przepływ max.  3 m3/h 

• prędkość filtracji  10,3  m/h 
• średnica przyłącza  1,5” 

• butla    24” x 72”  

• ilość złoża   308 dm3   

• zasilanie   230/12 V AC 
 

• Wymiary dla pojedynczej kolumny: 
średnica zbiornika   61 cm 

wysokość całkowita   212 cm 

wysokość do przyłączy  190 cm 

głębokość całkowita   66 cm 

rozstaw przyłączy   49 cm 

 
Uwaga! wymagana intensywność płukania wodą 14,6 m3/h przy 2-3 bar - 
minimalny wydatek pompy głębinowej/płucznej. 
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6.  Odżelaziacz i Odmanganiacz II stopień 
 

Na filtrze zbiornikowym z zasypem filtracyjnym G1, przystosowanym  

do usuwania żelaza i manganu. Uzdatnianie i regenerację najlepiej zrealizować na 

filtrze automatycznym zapewniającym bezobsługowe cykle płukania złoża. 

Dodatkowo do odżelaziacza zamontowany jest zawór Aquamatic 1,5”, który w trakcie 

regeneracji zasila urządzenie wodą z pominięciem filtra  I stopnia, w celu zapewnienia 

odpowiedniego przepływu. 

 

Filtr ciśnieniowy model OPTIMO – 240/G1– 1 kpl.  

 

Dane techniczne: 

• przepływ max.  3 m3/h 

• prędkość filtracji  10,3  m/h 
• średnica przyłącza  1,5” 

• butla    24” x 72”  

• ilość złoża   308 dm3   
• zasilanie   230/12 V AC 

 

• Wymiary dla pojedynczej kolumny: 
średnica zbiornika   61 cm 

wysokość całkowita   212 cm 

wysokość do przyłączy  190 cm 

głębokość całkowita   66 cm 

rozstaw przyłączy   49 cm 

Uwaga! wymagana intensywność płukania wodą 14,6 m3/h przy 2-3 bar - 
minimalny wydatek pompy głębinowej/płucznej. 
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CZYSZCZENIE MULTIFUNKCYJNE  
Proces Uzdatniania wody na dalszym etapie powinien poza zredukowaniem twardości 

wody zabezpieczać Klienta przed zmieniającymi się parametrami wody, to też w 
miejsce tradycyjnych zmiękczaczy rekomenduje się korzystanie urządzenia ze złoża 

multifunkcyjnego. 

MULTIMIX wykorzystuje rewolucyjne wielofunkcyjne złoże filtrujące skutecznie i 

efektywnie rozwiązuje 5 typowych problemów występujące w wodzie studziennej:  

• Twardość  
• Żelazo 

• Mangan  
• Materiały Organiczne (NOM) (nie dotyczy bakterii) 

• Amoniak  

Regeneracja jest prosta: wszystko, co jest potrzebne wypłukiwania i spłukane NaCl 
(sól). Podobnie jak w przypadku tradycyjnego zmiękczacza wody! 

7.  Multimix 
 

Pracujący w systemie naprzemiennym – w trakcie regeneracji jednej kolumny druga 
pracuje, umożliwiając ciągły dopływ zmiękczonej wody 

 

model DUO OPTIM 145 – 1 kpl. 
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Dane techniczne (dane dla 1 kolumny):      

  

• przepływ nominalny    3,8  m3/h   

• przepływ maksymalny   4,8  m3/h                                  
• ilość złoża        2*150 dm3 

• przyłącze     1” 

• pojemność zbiornika soli  340 dm3   

• zużycie soli na 1 regenerację  22-30 kg 
• zasilanie     230/12 V AC 

• Wymiary zabudowy LxDxH:  198x115x192 cm 

 

8.  Lampa UV 10000 

 

Promieniowanie UV o długości fali 253,7 nm, będące naturalną częścią 

promieniowania słonecznego, jest sztucznie wytwarzane. Uzyskiwane w ten 
sposób promieniowanie UVc ma znacznie większe natężenie niż światło 

słoneczne i dlatego jest wykorzystywane do sterylizacji wody. 
Ta szczególna technologia dezynfekcji, to sprawdzona i bezpieczna dla 
środowiska metoda hamowania wzrostu mikroorganizmów (pałeczek legionelli 

i innych bakterii, a także wirusów, pierwotniaków itd.). Jest to idealna 
metoda eliminacji mikroorganizmów z wody, umożliwiająca uzyskanie wody 

pitnej, czystej pod względem bakteriologicznym.  

Dane techniczne lampy UV 10000: 

*Średnica przyłącza -                                  2’’ 

*Max Wydajnosc (m3/godz.) 25mJ/cm3 -       6 

*Max ciśnienie użytkownia (bar)-                16 

Temp. Max (C) -                                       50 

Masa (kg)-      7,6   

Przenikalność wody (minimum %)-             90 

Moc lampy (W)-                                        95 
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9. Automatyka hydrantowa 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa P-poż należy w projekcie uwzględnić opcje 

automatycznego przełączania wody albo na wodę z wodociągu lub na wode z 
pominięciem SUW, decyzję na etapie projektu powinien podjąć inwestor. Dodatkowo 

już na etapie projektu do prac  należy włączyć firmę konserwującą instalację p-poż w 
obiekcie. 

IV. ELEMENTY ADAPTACYJNE WYMAGANE DO URUCHOMIENIA STACJI 
UZDATNIANIA WODY 

Projektując, a następnie budując stację uzdatniania wody należy uwzględnić nie 

tylko koszt samej stacji ale także pomieszczeń, przyłączy instalacyjnych oraz prac 

wymaganych aby SUW mogła w pełni spełniać swoją rolę. 

1. Pomieszczenie 

W związku z brakiem możliwości zaadaptowania na stację uzdatniania wody 

istniejących budynków, rekomendujemy zastosowania kontenera morskiego 

40 ft hc po renowacji wraz zainstalowanym ogrzewaniem elektrycznym. 

 

 

Inną alternatywą dla kontenera morskiego jest wykonanie na zamówienie 

pawilonu z płyt warstwowych są to przenośne obiekty ze ścianami, stropem i 

podłogą z płyty warstwowej. Pawilony takie są łatwe w budowie i mają 

nowoczesny wygląd. Wymiary takiego pawilonu powinny być zbliżone do 

prezentowanego powyżej kontenera morskiego. 
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2. Zasilanie Elektryczne 

Prawidłowo wykonane przyłącze elektrycznego przez wykwalifikowaną i 

uprawnioną do tego firmę zapewni prawidłowe i nie zakłócone działanie SUW  

3. Przyłącze Wodne i Kanalizacyjne 

Należy uwzględnić że stacja ma stanowić integralną cześć obecnie istniejącej 

instalacji wodno-kanalizacyjnej a zatem poza wprowadzeniem wody ze studni 

należy wprowadzić wodę miejską tak aby na poziomie SUW można 

przestawiać wodę którą zasilany jest obiekt. Ponadto specyfika pracy SUW 

wymaga przyłącza kanalizacyjnego   

V. KOSZTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Koszt projektu Budowlanego 

W kosztach budowy SUW należy uwzględnić koszty projektu budowlanego. W 

związku z zawiłością projektu: budynek tymczasowy, instalacja elektryczne, 

wodne, kanalizacyjne, automatyka p-poż należy pozyskać projektanta 

specjalizującego się w tego typu projektach 

 

2. Koszty Przygotowania SIWZ 

Dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia przetargu rekomenduje się 

przygotowanie dokumentacji przetargowej firmie specjalizującej się w takich 

przetargach lub firmie z branży uzdatniania wody lub firmie wod-kan. 

 

3. Koszty dokumentacji powykonawczej, badań wody i uruchomiania SUW 
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VI. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA 

Lp. Opis Jedn. Cena złoty Netto 

1 Pompa głębinowa SJ16-22 1                8 100,00 zł  

2 Kompresor 1                   900,00 zł  

3 Szafa sterująca 1              14 400,00 zł  

4 Mieszacz statyczny 1                1 080,00 zł  

5 Zbiornik hydroforowy ACZ2000/8 1              19 800,00 zł  

6 Odżelaziacz Optimo 240/K 1              20 862,00 zł  

7 Odżelaziacz Optimo 240/G1 + zawór Aquamatic 1              37 260,00 zł  

8 Zmiękczacz Duo Optim 145 1              19 800,00 zł  

9 Lampa UV V40 (OPCJA) 1                4 050,00 zł  

10 

10a 

Kontener 

Budynek z płyty warstwowej 

1 

1 

             14 400,00 zł 

             45 000,00 zł  

11 przyłącze elektryczne 1              45 000,00 zł  

12 przyłącze wodne 1                9 000,00 zł  

13 przyłącze kanalizacyjne 1              18 000,00 zł  

14 Robocizna 1              27 000,00 zł  

15 części instalacyjne 1              27 000,00 zł  

16 Automatyka hydrantowa 1              25 000,00 zł 

17 Koszt projektu Budowlanego 1              60 000,00 zł  

18 Koszty Przygotowania SIWZ               6 000,00 zł  

19 
Koszty dokumentacji powykonawczej, badań 
wody i uruchomiania SUW               5 000,00 zł  

Podane ceny są cenami netto nie zawierają 23% VAT 
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VII. KOSZTY EKSPLATACJI 

W kosztach eksploatacji należy uwzględnić następujące parametry: 

1. Koszt przeglądów rocznych na dzień przygotowywania bilansu kwota to 

około 5000 tyś netto 

2. Koszty zapewnienia dostaw soli do urządzeń multifunkcyjnych na dzień 

przygotowywania bilansu kwota to około 2 zł netto do każdego metra 3 

wykorzystanej wody. 

3. Koszty prądu około 2 kW na dobę poza sezonem grzewczym i około 12 kW 

w sezonie grzewczym ( temperatura wewnątrz stacji co najmniej 5 stopni 

Celsjusza) 

4. Ewentualne koszty gotowości serwisowej na dzień przygotowywania bilansu 

kwota to około 2000 tyś netto miesięcznie 

 

 

 

 

Wszystkie ceny są podane orientacyjnie na podstawie cen rynkowych z dnia 

przygotowywania bilansu, wiele produktów w powyższym bilansie opiera 

się na przeliczniku w walucie EURO co przy znacznych wahaniach kursu 

należy uwzględnić przy zabezpieczaniu środków na powyższy projekt.  

W razie pytań proszę o kontakt 

Piotr Gołąbek 

Tel. 601 135 646  mail: alaska@zdrowawoda.net 
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