Prace związane z modernizacją SUW w Tuszymie zakończone!
2020 07 01 15:14:45

Miło nam poinformować, że zakończyła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie w ramach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno
ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją” o wartości
1.376.370,00 zł brutto. Wykonawcą prac jest firma Hydro Partner Sp. z o.o.
W dniu 30.06.2020 r. odbył się odbiór ww. inwestycji. W tym samym dniu odwiedził SUW poseł RP Fryderyk Kampinos, który uczestniczył
w XXI sesji Rady Miejskiej w Przecławiu. Modernizacja była prowadzona w oparciu o dokumentację techniczną sporządzoną w 2017 roku, której zakres
obejmował min.:
wymianę kaskad napowietrzających,
rozbudowę układu filtracji pośpiesznej (montaż trzech nowych filtrów pośpiesznych z armatura i orurowaniem),
montaż armatury dmuchawy i pompy płuczącej,
montaż armatury rurociągów wody surowej napowietrzonej,
montaż armatury rurociągów wody uzdatnionej,
montaż armatury kolektorów popłuczyn i spustu I filtratu,
montaż orurowania,
wymiany nowej szafy sterowniczej.
W 2019 roku rozszerzono zakres dokumentacji technicznej, a tym samym zakres modernizacji o następujące roboty:
termomodernizację całego budynku,
wymianę stolarki okiennej,
montaż nowych drzwi towarowych,
remont schodów wejściowych,
wymianę kolektora wraz z pompami przewałowymi (zwiększenia zestawu z istniejących 3 szt. pomp do 4 szt.),
dostawę i montaż nowej pompy głębinowej na w studni S6 zlokalizowanej w Białym Borze,
wymianę pompy dozującej mleczko wapienne wraz z orurowaniem.
Sam proces modernizacji SUW Tuszyma rozpoczął się jeszcze przed ogłoszeniem przetargu na generalną modernizację. Prace były prowadzone w
parciu o środki własne ZGK w Przecławiu i obejmowały następujące prace:
wykonanie rampy do rozładunku towarów,
termomodernizację fundamentów wraz z wykonaniem drenażu opaskowego,
termomodernizacji kominów wentylacyjnych i spalinowych.
Zakład Gospodarki Komunalnej zwiększył zakres modernizacji samej Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie, jak i jej otoczenia. Wymieniono kolektor
zasilający zestaw sieciowy wody uzdatnionej oraz przewody tłoczące do zbiorników wody uzdatnionej. Skoncentrowano się nad wyeliminowaniem
wszystkich elementów SUW Tuszyma mających wpływ na możliwe pogorszenie parametrów jakości wody, które nie były objęte zakresem
modernizacji.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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