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OPIS TECHNICZNY

1.   WSTĘP

1.1.   Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja  pn.: „Budowa zbiorników zapasowych na
wodę pitną” dla obiektu Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w
Opolu.

1.2.   Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Biuro Projektowo – Usługowe
„ProEko” a Wojewódzki  Specjalistyczny Zespół  Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu z
siedzibą przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole

1.3.   Inwestor

Inwestorem jest Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu
z siedzibą przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole

1.4.   Materiały wyjściowe

Opracowanie wykonano na podstawie następujących materiałów:

• Materiały wyjściowe i załoŜenia uzyskane od Inwestora,
• Wywiad w terenie i wizja lokalna terenu lokalizacji nowych zbiorników,

 
2.   ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano lokalizacje nowych zbiorników w bliskiej odległości w stosunku do istniejących
zbiorników.  W  konsekwencji  czego  zostało  zmienione  zagospodarowania  terenu  w  miejscu
lokalizacji starych zbiorników polegające na przedłuŜeniu zatoczki parkingowej wraz z chodnikiem
dla pieszych. Nowe zbiorniki projektuje się jako podziemne o pojemności 50 m3 kaŜdy, działające
niezaleŜnie, w taki sposób aby moŜna było wyłączyć z eksploatacji jeden z nich na czas czyszczenia
/ konserwacji  przy jednoczesnym zapewnieniu dostawy wody ze zbiornika czynnego.  Pomiędzy
zbiornikami  zaprojektowano  komorę  zasuw  i  armatury  (studnia  betonowa).  Ze  względu  na
obniŜenie posadowienia zbiorników w stosunku do stanu istniejącego, naleŜy przewidzieć zestaw
pompowy zalewający istniejący hydrofor. Lokalizacje zestawu zaproponowano w studzience koło
zbiorników. Idea jest taka aby nie ingerować w istniejący układ hydroforowy. Aby zapewnić spust
wody  ze  zbiorników  równieŜ  jest  konieczne  zastosowanie  pompy.  Zaproponowano  „studnie
spustową” zbiorczą (przepompownię) w której umieści się pompę, a następnie przetłoczenie do
istniejącej kanalizacji.

2.1. Warianty typu zbiornika 

Na etapie  niniejszej  koncepcji  wzięto  pod  uwagę trzy  warianty  dotyczące  rodzaju  materiału  z
którego będą wykonane zbiorniki. KaŜde z rozwiązań w róŜnym stopniu kształtuje końcową cenę
całej  inwestycji.  Decyzja  dotycząca  wyboru typu  materiału  z  którego  będą  wykonane zbiorniki
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naleŜy  do  Inwestora.  Ostateczne  wskazane  rozwiązanie projektowe zostanie  ujęte  w projekcie
budowlanym.  PoniŜej  przedstawiono  parametry  techniczne,  charakterystykę  materiału  oraz
szacunkowy koszt dostawy zbiorników. 

a) Stal nierdzewna

Zbiornik poziomy ze stali nierdzewnej.  Pojemność uŜytkowa: 2 x 50 m3

Średnica 2,9 m, długość 8,4 m.

Zbiornik podziemny wykonany ze stali nierdzewnej (gatunek materiału 1.4301). Płaszcz zbiornika
posiada kształt poziomego walca zamkniętego z obydwóch stron płaskimi, Ŝebrowanymi lub
wypukłymi dnami. W płaszczu zbiornika znajduje się właz rewizyjny, którego konstrukcja pozwala
na posadowienie zbiornika pod ziemią. Zbiornik posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z
wodą pitną.

b) śelbet

Zbiornik Ŝelbetowy cylindryczny. Pojemność uŜytkowa: 2 x 50 m3

Wysokość wewnętrzna 2,25 m, średnica 6,0 m

Zbiornik podziemny zbudowany z dwóch elementów dennych zamykających EU-MD, z elementów
nadstawkowych EU-MN zaleŜnych od wysokości zbiornika oraz pokrywy EU-MP. 
Zbiornik posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną bez konieczności stosowania
powłoki wewnętrznej.

c) PE

Zbiornik poziomy z tworzywa PEHD.  Pojemność uŜytkowa: 2 x 50 m3

Średnica 2,2 m, długość 13,5 m.

Korpus zbiornika podziemnego wykonany z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwuściennej z
gładkimi ściankami  zewnętrzną  czarną gwarantującą  pełną odporność na promieniowanie UV i
wewnętrzną  jasną  ułatwiającą  inspekcję.  Wszystkie  elementy  składowe  zbiornika  wykonane z
materiału z atestem PZH.

d) Tabelaryczne zestawienie kosztu zbiorników

Cena zawiera koszt zbiorników wraz z transportem oraz montaŜem na budowie. Przygotowanie
placu budowy, wykonanie wykopu jego odwodnienie i zabezpieczenie, przygotowanie podłoŜa pod
posadowienie zbiorników po stronie Zamawiającego.

Materiał Ilość
zbiorników

[szt]

Koszt zbiornika 1 szt
[zł/netto]

Transport
[zł/netto]

Koszt całkowity zbiorników 
z posadowieniem [zł/netto]

Stal nierdzewna 2 100 000 0 200 000

śelbet 2 88 810 11 300 188 920

PE 2 62 160 1 935 126 255
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2.2. Zagospodarowanie terenu

Stare istniejące zbiorniki zostaną zdemontowane a w miejsce ich lokalizacji zostanie wybudowana
zatoczka  parkingowa wraz  z  chodnikiem dla  pieszych.  Nawierzchnie  przewidziano  jako  kostkę
brukową. W miejscu lokalizacji nowych zbiorników teren zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostępem osób nieupowaŜnionych. Na powierzchni terenu nad zbiornikami zostaną umieszczone
króćce z szybkozłączem do wozów straŜackich, wywiewki oraz włazy do poszczególnych komór.

                                                                                                               Opracował:
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