
 

  

 
 
REALIZACJA KONTRAKTU 01 
 
 „Przebudowa Uj ęcia Wody Myszaki”.  
 
Wykonawca: 
Konsorcjum firm: 

• „BinŜ” S.A. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Olsztyńskiej 3, 97 – 400 Bełchatów – Lider 
Konsorcjum 

•  „Atrem” S.A. z siedzibą w Złotnikach przy ul. Czołgowej 4, 62-002 Suchy Las – Partner 
Konsorcjum 

 
Wykonano nast ępujący zakres prac: 
 
1. Budowa centralnego systemu sterowania i wizualizacji na obiektach: 

a) Stacji Uzdatniania Wody: 
- pompowni II stopnia, 
- Centralnej Dyspozytorni Stacji Uzdatniania Wody, 
- hali odŜelaziaczy, 
- komorze zasuw, 
- zbiornikach wody, 
- chlorowni, 

b) studniach głębinowych: 
- studni głębinowej nr 2, 
- studni głębinowej nr 4, 
- studni głębinowej nr 5, 
- studni głębinowej nr 6, 
- studni głębinowej nr 7, 
- studni głębinowej nr 8, 
- studni głębinowej nr 9, 
- studni głębinowej nr 10, 

c) przepompowniach ścieków: 
- przepompowni ścieków Grocholice, 
- przepompowni ścieków Cegielniana, 
- przepompowni ścieków Politanice I, 
- przepompowni ścieków Politanice II, 
- przepompowni ścieków SUW. 

c) hydroforniach osiedlowych: 
- hydroforni Binków, 
- hydroforni Dolnośląskie I, 
- hydroforni Dolnośląskie II, 

d) oczyszczalni ścieków, 
e) siedzibie „WOD. – KAN.”. 
 

2. Wymiana rurociągu tłocznego: 
a) Wymiana rurociągu tłocznego od studni nr 2 do budynku Ujęcia Wody, w tym: 

- wymiana rurociągu ø300, 
- renowacja rurociągu ø250 i ø300 od studni nr 2 do komory zasuw na terenie SUW, 
- wymiana rurociągu ø 250 – przejście nad rowem R-A (rzeka Rakówka), 
- budowa odwodnienia wodociągu, 

b) wymiana rurociągu ø 250 od studni nr 2 do magistrali, 
c) wymiana rurociągu ø 250 od studni nr 4 do magistrali. 
 



 

  

 
d) wymiana rurociągu ø 250 od studni nr 6 do komory zasuw, 
e) wymiana rurociągu ø 500 od komory zasuw do hali odŜelaziaczy. 

 
3. Modernizacja studni głębinowych: 

a) modernizacja studni głębinowej nr 2, 
b) modernizacja studni głębinowej nr 4, 
c) modernizacja studni głębinowej nr 5, 
d) modernizacja studni głębinowej nr 6, 
e) modernizacja studni głębinowej nr 7, 
f) modernizacja studni głębinowej nr 8, 
g) modernizacja studni głębinowej nr 9, 
h) modernizacja studni głębinowej nr 10. 
 

4. Modernizacja komory zasuw 
 
5. Modernizacja pompowni II stopnia: 

a) demontaŜ pompy rezerwowej, 
b) wymiana pompy odwadniającej, 
a) wymiana pomp tłocznych, 
b) wymiana pomp wody popłucznej, 
c) wymiana rurociągu technologicznego pompowni II stopnia. 
 

6. Modernizacja hali odŜelaziaczy: 
a) wymiana spręŜarki, 
b) montaŜ próbopobieraka, 
c) wymiana pomp odwadniających. 
a) wymiana rurociągu technologicznego hali odŜelaziaczy. 
 

7. Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku głównego Ujęcia Wody: 
a) adaptacja pomieszczenia pompowni II stopnia, 
b) adaptacja pomieszczenia Centralnej Dyspozytorni Ujęcia Wody. 
a) adaptacja hali odŜelaziaczy, 
b) adaptacja pomieszczeń chlorowni. 
 

Prace zostały zako ńczone i odebrane w dniu: 31.08.2012r.  
 
Wartość kontraktu /netto/ 9.975.509,12 zł. 
 


