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TOM I
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
WRAZ PRZYŁĄCZAMI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AJG PROJEKT MARCIN GAWRON
 ADRES: ul. PIĘKNA  23G/m11; 50-506 WROCŁAW

INWESTYCJA: BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDN150/125/100
W REJONIE ULICY KŁODNICKIEJ / MAŁOPANEWSKIEJ WE WROCŁAWIU
WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY:
- do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroc ławiu

przy ul. Małopanewskiej 6, W1- bud. A, dz. nr 7/9, AM16, Obręb Popowice,
- do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroc ławiu

przy ul. Małopanewskiej 6, W2 - bud. D, dz. nr 7/9, AM16, Obręb Popowice,
- do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroc ławiu

przy ul. Małopanewskiej 6, W3 - bud. E, dz. nr 7/9, AM16, Obręb Popowice,
- do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroc ławiu

przy ul. Małopanewskiej 6, W4 - bud. G, dz. nr 7/9, AM16, Obręb Popowice,
- do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroc ławiu

przy ul. Małopanewskiej 6, W5 - bud. J, dz. nr 7/5, 7/7, 7/9, AM16, Obręb Popowice.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XXVI

ADRES: WROCŁAW UL. KŁODNICKA / MAŁOPANEWSKA
AM: 14, Obręb: POPOWICE
Dz. Nr : 6/3, 15/5, 6/9, 14/1
AM: 16, Obręb: POPOWICE
Dz. Nr : 7/4, 7/9

INWESTOR: Fortum Network Wrocław Sp z o.o.
ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 20.ust.4. P.B)

W projekcie zgodnie z art. 36a ust.5 P.B.W dopuszcza się odstąpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

PROJEKTANCI:

DATA OPRACOWANIA: styczeń 2018
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Sprawdził mgr inż. A. Jaworska -
Gawron

upr. 258/DOŚ/08



2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY ....................................................................................................................................... 4

1.1. Dane ogólne. ........................................................................................................................................................ 4
1.2. Podstawa prawna wykonania robót budowlanych związana z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych ......... 4
1.3. Przedmiot i zakres opracowania. ......................................................................................................................... 4
1.4. Podstawa opracowania. ....................................................................................................................................... 6
1.5. Opis sieci i przyłączy ........................................................................................................................................... 9

1.5.1. Parametry techniczne. ............................................................................................... 9
1.5.2. Trasa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ................................................................... 9

1.6. Opis wykonania montażu rurociągów. .............................................................................................................. 11
1.6.1. Uzbrojenie podziemne i nadziemne na trasie przyłącza. .......................................... 11
1.6.2. Kompensacja wydłużeń cieplnych .......................................................................... 11
1.6.3. Materiały ................................................................................................................ 11
1.6.4. Odpowietrzenia i odwodnienia ................................................................................ 16
1.6.5. Roboty montażowe ................................................................................................. 17
1.6.6. Badanie spawów. .................................................................................................... 17
1.6.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne .............................................................. 18
1.6.8. Próba szczelności i płukanie rurociągu .................................................................... 18
1.6.9. Wytyczne montażu systemu sygnalizacji ................................................................ 18
1.6.10. Wykonanie wykopów ............................................................................................. 19
1.6.11. Odtworzenie terenu ................................................................................................. 19
1.6.12. Wytyczne BHP i p.poż. ........................................................................................... 19
1.6.13. Wytyczne dotyczące prowadzenia robót przy istniejących urządzeniach
energetycznych linii napowietrznych TAURON DYSTRYBUICJA: ...................................... 19
1.6.14. Uwagi ogólne ......................................................................................................... 20
1.6.15. Uwagi końcowe ...................................................................................................... 20

1.7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( BIOZ). .................................................................. 20
1.8. Obliczenia statyczne przyłącza cieplnego ......................................................................................................... 23
1.9. Wytyczne budowlane wykonania komór startowych i odbiorczych. ................................................................ 25
1.10. Lista  części ....................................................................................................................................................... 26
2. RYSUNKI
2.1. Projekt  zagospodarowania terenu rys.IS1
2.2. Profil sieci  cieplnej wraz z przyłączami rys.IS2.1
2.3. Profil odwodnienia sieci rys.IS2.2
2.4. Schemat montażowy sieci rys.IS3
2.5. Schemat alarmu  sieci rys.IS4
2.6. Przekrój przez wykop rys.IS5
2.7. Przejście szczelne przez ścianę rys.IS6
2.8.      Szczegół studni zaworowej bez odpowietrzeń rys.IS7.1
2.9.      Szczegół studni zaworowej  z dwoma odpowietrzeniami rys.IS7.2
2.10.    Szczegół włączenia do ist. kanału DN200 siecią DN150/250 rys.IS7.3
2.11.    Szczegół studni odwadniająco -schładzającej rys.IS7.4
2.12     Szczegół studni zaworowej z nasówką końcową rys.IS7.5.1
2.12.    Rzut pomieszczenia węzła W1 rys.IS8.1
2.13.    Rzut pomieszczenia węzła W2 rys.IS8.2
2.14.    Rzut pomieszczenia węzła W3 rys.IS8.3
2.15.    Rzut pomieszczenia węzła W4 rys.IS8.4
2.16.    Rzut pomieszczenia węzła W5 rys.IS8.5
2.17.    Punkty stałe i podpory ślizgowe sieci cieplnych tradycyjnych rys.IS9



3

3. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Uprawnienia budowlane projektanta wraz z zaświadczeniem z DOIIB
Załącznik 2 Uprawnienia budowlane sprawdzającego  wraz z zaświadczeniem z DOIIB
Załącznik 3 Warunki techniczne przyłączenia dla węzła W1 nr SPw/7/2017 z dnia 16.01.2017
Załącznik 4 Warunki techniczne przyłączenia dla węzła W2 nr SPw/6/2017 z dnia 16.01.2017
Załącznik 5 Warunki techniczne przyłączenia dla węzła W3 nr SPw/8/2017 z dnia 16.01.2017
Załącznik 6 Warunki techniczne przyłączenia dla węzła W4 nr SPw/9/2017 z dnia 16.01.2017
Załącznik 7 Warunki techniczne przyłączenia dla węzła W5 nr SPw/10/2017 z dnia 16.01.2017



4

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogólne.

INWESTYCJA :

INWESTYCJA: BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDN150/125/100 W REJONIE ULICY KŁODNICKIEJ -
MAŁOPANEWSKIEJ WE WROCŁAWIU wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach
7/5, 7/7, 7/9; AM16, Obręb Popowice przy ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu.

INWESTOR : Fortum Network Wrocław Sp z o.o., ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław

1.2. Podstawa prawna wykonania robót budowlanych związana z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych

Roboty budowlane związane z budową sieci i przyłączy do zespołu budyków przy ul. Małopanewskiej 6  wykonać zgodnie z
wydaną decyzją.

Ze względu na występowanie robót budowlanych:
a. stwarzających szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
b. przy obiektach podlegających wyznaczeniu geodezyjnemu w terenie
c. trwających dłużej niż 30 dni
d. wymagających wykonania planu BIOZ oraz wykonania tablicy informacyjnej
e. wymagających wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, obejmującej ich

położenie w gruncie ( art. 43.1 ; 43.1b ; 43.3  PRAWA BUDOWLANEGO)

INWESTOR MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA OBJĘCIA STANOWISKA KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH
POSIADAJCEGO ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA W DANEJ SPECJALNOŚCI  ZGODNIE Z ART. 42.1  PRAWA
BUDOWLANEGO. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ROBÓT O INNEJ SPECJALNOŚCI NIŻ POSIADA KIEROWNIK
BUDOWY,  INWESTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPWNIENIA KIEROWNIKÓW ROBÓT WYMAGANYCH SPECJALNOŚCI.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

- przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Kłodnickiej – Małopanewskiej we
Wrocławiu wraz z przyłączami do nowobudowanych budynków wielorodzinnych zlokalizowanymi na dzia łkach 7/5, 7/7, 7/9; AM16,
Obręb Popowice.
Na zakres robót budowlanych obejmujących przedmiotową inwestycję wchodzą:

· Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
· Budowa przyłączy ciepłowniczych do nowobudowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

- do budynku przy ul. Małopanewskiej 6, bud. A, dz. nr 7/9, AM16, Obręb Popowice,
- do budynku przy ul. Małopanewskiej 6, bud. D, dz. nr 7/9, AM16, Obręb Popowice,
- do budynku przy ul. Małopanewskiej 6, bud. E, dz. nr 7/9, AM16, Obręb Popowice,
- do budynku przy ul. Małopanewskiej 6, bud. G, dz. nr 7/9, AM16, Obręb Popowice,
- do budynku przy ul. Małopanewskiej 6, bud. J, dz. nr 7/5, 7/7, 7/9, AM16, Obręb Popowice.

Część budowanej sieci zlokalizowana na działkach 6/3, dr15/5, AM: 14 nie jest objęta miejscowym planem
zagospodarowania i została na nie wydana Decyzja 3753/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.07.2017
r nr WAB.6733.85.2017.IPES-3.
Teren budowanej sieci i przyłączy na pozostałym obszarem jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta
Wrocławia:

· Uchwała Nr XIII/253/11  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7.07.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania nr 375 dla rejonu zachodniego odcinka ulicy Legnickiej we Wrocławiu.
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- istniejący stan zagospodarowania działki
Działki, po której biegnie budowana sieć i przyłącza zlokalizowana jest na terenie należącym do:

Nr działki Własność Administracja

Dokumenty, z których wynika
prawo do dysponowania

nieruchomością

1

AM: 14,
Obręb: Popowice
Dz. Nr: 6/3

Gmina Miejska Wrocław
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Nieruchomości i
Eksploatacji, Wydział
Nieruchomości Komunalnych
ul. Kromera 44, 51-163 Wrocław

Protokół uzgodnień nr
UPN/MI/6847/131/2017
z dnia 1.09.2017 r.

2

AM: 14,
Obręb: Popowice
Dz. Nr: 15/5, 14/1
AM:16,
Obręb: Popowice
Dz. Nr: 7/4

Gmina Miejska Wrocław
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Decyzja nr 689/2017
z dnia 7.06.2017

3

AM: 14,
Obręb: Popowice
Dz. Nr: 6/9

Gmina Miejska Wrocław
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Uzgodnienie nr
TUU.4261.1910.47642.2017.MG
z dnia 7.06.2017 r.

4

AM: 16, Obręb:
Popowice
Dz. Nr: 7/9

VD Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Mieszkania XVII sp.k.
ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

Uzgodnienie
z dnia 11.07.2017 r.

- projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje się budowę osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych systemu stałego zgodnie z
trasą oznaczoną na planie zagospodarowania terenu. Szczegółowa trasa zgodna z rysunkiem IS1.
- informacja na temat ochrony zabytków
Roboty  budowlane, które są objęte niniejszym projektem nie są wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytków oraz na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Należy stosować się do opinii wydanej przez Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  nr WZA.5183.2828.2017.AZ z dnia 20.06.2017 r.
- informacja na temat ochrony środowiska
Zgodnie z rozporządzeniem „W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko” z dnia 9.11.2010 roku
Dz.U.2016 poz. 71  par. 3 pkt. 34 osiedlowe sieci ciepłownicze oraz przyłącza do budynków nie są zaliczane do przedsięwzięć
mogących  znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać znacząco na środowisko ani w
żaden sposób nie będzie oddziaływać na specjalne obszary siedlisk zaliczonych do Obszarów Natura 2000. W celu
zabezpieczenia istniejącej zieleni należy się stosować do uzgodnienia z Zarządem Zieleni Miejskiej, która jest załącznikiem do
projektu.
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1.4. Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :
- Umowy pomiędzy Fortum Network Wrocław Sp. z o.o a AJG PROJEKT MARCIN GAWRON  nr FNWRO-2017-

0032 Umowa R/17/2017 z dnia 16.05.2017 roku
- Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII/253/11 z dnia 7.07.2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu zachodniego odcinka ulicy Legnickiej we Wroc ławiu
- Uzgodnień z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków
- Uzgodnień z Biurem Geodezyjnej Ewidencji Sieci
- wywiadów branżowych i uzgodnień z właścicielami uzbrojenia podziemnego
- warunków podanych przez właścicieli terenu, przez który przebiega trasa sieci
- wytycznych i wymagań technicznych dla sieci ciepłowniczych w spółkach Grupy Fortum w Polsce z lipca 2013

roku
- warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II - Instalacje sanitarne
- warunków technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementów preizolowanych
- katalogów i wytycznych projektowania sieci cieplnych preizolowanych zastosowanego producenta
- normy EN-PN 13941 +A1:2010  Projektowanie i budowa sieci ciep łowniczych z systemu preizolowanych rur

zespolonych
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz   z późniejszymi zmianami (Dz.

U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528,
774,1165,1265,1549,1642,1777. z  2016  r. poz. 290; z 2017 poz. 1332 )

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) z póź. Zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie    (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690) z póź. Zmianami ( Dz. U. z 2015 r., poz.
1422; Dz.U. z 2013 r. poz. 926, Dz.U. z 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr 239, poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz.
461, Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270).

Poniżej przedstawiono obowiązujące przepisy, które Wykonawca winien stosować podczas realizacji niniejszego
projektu.

- PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych
- PN-EN 253+A1:2013 System preizolowanych rur zespolonych
- PN-EN 448:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Kształtki
- PN-EN 488+A1:2014 System preizolowanych rur zespolonych. Zespół armatury
- PN-EN 489:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Zespó ł złącza
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity

Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 1993/55, poz. 250 z późniejszymi zmianami, Dz.U

nr: 1994.27 poz.1996, 1997.121 poz. 770, 1997.104 poz.661, 1999.70 poz.776, 2000.43 poz. 489, 2000.89 poz. 991)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie szczegó łowego

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,
- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz
z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002 roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

- Rozporządzenie Min. Infrastr. z 6.2.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej
sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.
Nr 40, poz. 470)

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745).

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80,
poz. 912).

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej
sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 20.9.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745).

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80,
poz. 912).

- Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z
2005 r. Nr 100, poz. 836)

- Ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230; ost. zm. Dz.U. z
2005 r. Nr 164, poz. 1365)

- Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934)

- Rozporządzenie Min. Spraw Wewn. i Admin. z 16.6.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie   ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
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- PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U – Rurociągi przemysłowe metalowe. Kontrola i badanie.
- PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ,ogólnego zastosowania.
- PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale
- PN-EN ISO15607:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- Postanowienia ogólne

dotyczące spawania.
- PN-EN ISO 15609- 1:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- Instrukcja

technologiczna spawania łukowego.
- PN-EN ISO 15614- 1:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- Badania technologii

spawania łukowego stali.
- PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę długości.
- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.
- PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo - Nazwy i określenia.
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i

badania odbiorcze.
- PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i

zamkniętych obiegów ciepłowniczych.
- PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne.
- PN-EN 10246- 10:2004 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10: Badania radiograficzne spoin rur stalowych

spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia nieciągłości.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.

Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie stanowiącym część dokumentacji projektowej są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne
z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z innymi obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji
i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego,
zgodnego z wiedzą techniczną, funkcjonowania obiektu budowlanego i pełnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia.
Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Zamawiającym a także z innymi
obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami gestorów sieci znajdujących się w obszarze realizacji inwestycji.
Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek
stosowania się do ich treści i postanowień.
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1.5. Opis sieci i przyłączy

1.5.1. Parametry techniczne.

Parametry pracy sieci cieplnej wynoszą :

· ciśnienie nominalne w sieci 1,6 MPa

· temperatura czynnika grzewczego c.o. w sezonie grzewczym /zmienna/ 130/63 °C

· średnica  sieci i przyłączy preizolowanych :

DŁUGOŚĆ SUMARYCZNA: 604,43 mb  w tym:

Sieć: DN 150/250 – 273,75 mb
DN125/225 – 102,17 mb
DN100/200 – 121,27 mb
SUMA:      497,17 mb

Przyłącza:
Węzeł W1 DN80/160 – 14,68 mb
Węzeł W2  DN65/140 – 61,60 mb
Węzeł W3  DN65/140 – 16,76  mb
Węzeł W4  DN80/160 – 8,28  mb
Węzeł W5  DN40/110 – 5,94  mb
SUMA:         107,26  mb

1.5.2. Trasa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy
Przewiduje się wykonanie nowej sieci ciepłowniczej o średnicy DN150/125/100 oraz przyłączy do węzłów cieplnych
W1,W2,W3,W4,W5 zgodnie z trasą oznaczoną na planie zagospodarowania terenu - rys IS1. Nowa  sieć oraz przyłącza zostaną
wykonane w technologii rur preizolowanych systemu stałego, układanych w systemie pełnej kompensacji wydłużeń termicznych
na naturalnych załamaniach trasy.  Budowa sieci cieplnej rozpoczyna się w miejscu oznaczonym na rys. IS1 jako Tr1, gdzie
następuje wpięcie nowej sieci DN150/200   do istniejącej sieci cieplnej tradycyjnej DN200 w kanale nieprzechodnim. Wpięcie
wykonać zgodnie z rysunkiem IS7.3.  Za wpięciem w istniejąca sieć  należy wybudować  studnię zaworową Sz1 z zaworami
odcinającymi z dwoma odpowietrzeniami. Ze względu  na małe przykrycie zawory należy zamówić z trzpieniami o wysokości
dostosowanej do  prawidłowej eksploatacji. Na odcinku od Z1 do Z5  trasa przyłącza biegnie pod chodnikiem..Za pkt Z4 należy
pod wjazdem na parking ułożyć sieć w rurze osłonowej stalowej 2xDN350 metodą bezrozkopową. Za wjazdem występuje
zbliżenie do drzewa nr2. Na odcinku tym sieć należy wykonać metodą bezrozkopową w rurze ochronnej z PE 355. Za pkt. Od pkt.
Z8 sieć będzie przechodzić pod ulica Małopanewską. Ze względu na występująca infrasturkturę przejście należy wykonać metodą
bezrozkopową przewiertem sterowanym  w rurze ochronnej stalowej DN350. W miejscu tym należy wykonać komorę kolejno:
startową i odbiorczą , które należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP przed osuwaniem się ziemi szalunkami systemowymi.

Przed wykonaniem przewiertu należy zlecić geodecie sprawdzenie rzędnych najbliższych studni kanalizacyjnych w celu
zweryfikowania przyjętych do projektu oraz odkopy pkt w celu sprawdzenia rzędnych sieci energetycznych oraz
telekomunikacyjnych.
Po przejściu ulicy występuje zbliżenie do drzewa nr 11. Na odcinku tym sieć należy wykonać metodą bezrozkopową w rurze
ochronnej z PE 355.
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Po przejściu ul. Małopanewskiej należy w miejscu To zabudować trójnik odwadniający oraz  wykonać studnię betonową
odwadniająca do odpompowania o średnicy DN1200. Jako włazy zejściowe stosować włazy betonowe w klasie C250. Studnie
należy połączyć z  kanalizacją  sanitarną zgodnie z uzgodnionym projektem, który jest załącznikiem do projektu. Przed i za
trójnikiem odwadniającym należy zabudować  w studniach zaworowych zawory odcinające SZ2 i Sz3.
Przy prowadzeniu robót budowlanych  na odcinku Z6 – Z11 należy  je prowadzić ze szczególną ostrożnością  ze względu na
występujące słupy oraz sieci powietrzne wysokiego napięcia.  60 dni przed  rozpoczęciem robót należy je  zgłosić do firmy
TAURON i uzgodnić wyłączenie odcinka sieci elektrycznej w tym rejonie.
Za pkt. Z 11 się wchodzi na teren VD Development. I biegnie zgodnie z rys. IS1. W miejscach oznaczonych jako Tr2,Tr3,Tr4,Tr5
należy wykonać trójniki do poszczególnych budynków i wprowadzić przyłącza do pomieszczeń węzłów. W przypadku braku na
dzień budowy budynku z danym węzłem, przyłącze zakończyć na zaworach odcinających zabezpieczonych na do czasu
wybudowania budynku oraz docelowych nawierzchni. Wykonawca ma obowiązek dostosować rzędne włazów studni zaworowych
do rzędnych terenu wykonanego docelowo przez Inwestora osiedla.
W miejscach oznaczonych na rys . IS1 na terenie osiedla należy sieć ułożyć w rurach osłonowych:

· odcinek Z12- Tr2 – rura stalowa DN350 L = 6 m – pod przyszłym wjazdem do garażu – węzeł W5

· odcinek Z17-Z18 – rura stalowa DN300 L = 6 m – pod projektowaną ulicą

· odcinek Z20-Z21  – rura stalowa DN300 L = 6 m – pod projektowaną  ulicą

· odcinek Z21 -Z2  – rura stalowa DN300 L = 3  m – pod projektowanym śmietnikiem

· odcinek Z22-Z23 – dwa przepusty pod wjazdami  rura stalowa DN200  L = 8 m – węzły W1 i W2

Wariantowe wykonanie przyłączy do węzłów:
WARIANT I – PRZYŁĄCZE DO WĘZŁA (wariant gdy budynek z węzłem jest wybudowany)
Przyłącze wykonać na zewnątrz zgodnie z rys. IS1. Na przyłączach zabudować studnie z zaworami odcinającymi. Po wejściu
przyłącza do pomieszczenia węzła W1 należy   prowadzić je pod stropem i od góry zasilić węzeł cieplny. W najwyższym pkt
zamontować w pom. węzła zawory odpowietrzające kulowe spawane  2xDN15 PN40 Tmax 150 stC.. Wszystkie przejścia przez
przegrody o wymaganiach p.poż należy wykonać stosując przejścia systemowe odpowiednie do wymagań p.poż danej przegrody.

WARIANT II – PRZYŁĄCZA  DO WĘZŁÓW  (wariant gdy budynek z węzłem nie został wybudowany )
Przyłącza należy wykonać do zaworów odcinających (zgodnie z rys IS1)  i zakończyć montażem dennicy oraz założeniem
nasówki  końcowej. Studnię  wykonać wg rysunku IS7.5.

Wykopy należy prowadzić ze szczególną ostrożnością ze względu na poniższe czynniki:

· prowadzenie robót budowlanych w nienormatywnych zbliżeniach do napowietrznej sieci energetycznej

· prowadzenia robót budowlanych w nienormatywnych zbliżeniach do kanalizacji w ulicy Małopanewskiej i
Kłodnickiej

· prowadzenie robót na głębokości i występowania możliwości wody gruntowej oraz napływowej
Wymusza to na Wykonawcy zastosowanie rozwiązań prowadzenia robót budowlanych zgodnych z wytycznymi obowiązującymi u
gestorów tych sieci oraz przepisami BHP.
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1.6. Opis wykonania montażu rurociągów.

1.6.1. Uzbrojenie podziemne i nadziemne na trasie przyłącza.
Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne na wytyczonej trasie cieplnej
szczególnie w miejscach wykonywania przecisków lub przewiertów. Wszystkie prace związane z zabezpieczaniem lub
zbliżaniem się do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru.  Wzdłuż projektowanej trasy występują budowle nadziemne przeznaczone do demontażu oraz
może wystąpić uzbrojenie oraz budowle podziemne kolidujące z rurociągiem cieplnym.  Wykonawca w przypadku
wystąpienia kolizji musi być przygotowany na wykonanie rozwiązań alternatywnych uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
oraz projektantem. Na rysunku numer IS1 Projekt zagospodarowania terenu, zaznaczone zostało istniejące uzbrojenie
terenu z wywiadów branżowych, natomiast nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia, nie wykazanego w dostępnych
materiałach geodezyjnych. Wszystkie przewody elektroenergetyczne oraz teletechniczne przecinające trasę przyłącza
należy zabezpieczyć poprzez nałożenie rur ochronnych  dwudzielnych o dł. 2 m z tworzywa. Średnicę rur należy określić
na budowie podczas odkrycia kolidujących przewodów.

1.6.2. Kompensacja wydłużeń cieplnych
W opracowaniu zastosowano metodę kompensacji pełnej na naturalnych załamaniach trasy. Wydłużenia termiczne rur
przewodowych preizolowanych  przejmowane będą na załamaniach sieci typu L,U,Z  w układzie samokompensacji.
Odcinki proste nie przekraczają maksymalnej długości instalacyjnej L max (dla danej średnicy, głębokości ułożenia i
długości ramienia kompensacji B).  W celu poprawnej pracy przyłącza w miejscach wskazanych na schemacie
montażowym należy montować poduszki kompensacyjne.

1.6.3. Materiały
Projektowane przyłącze zostało  zaprojektowana do wykonania z następujących materiałów:

q materiały preizolowane –
Preizolowane odcinki prowadzone w terenie, należy wykonać z rur i kształtek preizolowanych systemu stałego. Rury i
kształtki preizolowane zostaną wyposażone w system detekcji przecieków typu impulsowego, na bazie dwóch
przewodów 2xCu 1,5mm². Do izolacji połączeń spawanych na rurociągach zastosowane zostaną złącza termokurczliwe
o podwyższonej wytrzymałości - sieciowane. Materiały preizolowane wytwarzane są  w oparciu o wymogi określone w
normach:

§ PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych
§ PN-EN 253+A1:2013  PN-EN 253:2009+A2:2015-12  System preizolowanych zespolonych rur do

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

§ PN-EN 448:2015-12  System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych
układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

§ PN-EN 488:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych
układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

§ PN-EN 489:2009 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych
układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

§ PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych

Rury  przewodowe  zez szwem wykonane będą  ze  stali St37.0 lub P235GH, zgodnie z normą DIN 1626, wymiary wg
normy DIN-2458 zgodne z normami dla stali P235GH ( lub odpowiedniki norm dla stali St37.0)
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§ PN-EN 10217-2/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w
temperaturze pokojowej

§ PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z
określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

§ PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z
określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Izolację  termiczną rur stanowi twarda pianka poliuretanowa  PUR wykonana z  CO2 (bez freonu) lub z cyklopentanu.
Wykonana zgodnie z normą PN-EN253:

· Współczynnik przewodności cieplnej pianki nie większy niż λ≤ 0.029 W/mK.

· Gęstość pianki ≥ 60 kg/m3

· Wytrzymałość na ściskani w kierunku promieniowym  przy 10% odkształcenia  ≥0,3 MPa

· Odporność na temperaturę:   dla PUR z CO2 ≤ 142 oC ; dla PUR z cyklopentanu  ≤ 152 oC
Płaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z polietylenu  o  wysokiej gęstości PEHD PE100 , wytwarzanego
zgodnie z normą PN-EN253:

· Gęstość ≥ 945 kg/m3

· Granica plastyczności ≥ 19 MPa

· Wydłużenie przy zrywaniu ≥ 350%

· Przewidywana trwałość min. 50 lat

· Stabilność termiczna  min. 20 lat

· Wskaźnik szybkości płynięcia  (MFR) T003
q odcinki tradycyjne wewnątrz

Odcinki tradycyjne wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu ze stali: ST37; P235TR 1;
P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1629, PN-EN 10216-1 i PN-EN 10216-2

q odcinki tradycyjne na zewnątrz
Odcinki tradycyjne sieci na zewnątrz  należy wykonać z rur stalowych ze szwem wzdłużnym lub spiralnym ze stali ST37;
P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5.

q Armatura
Montować armaturę zgodną z wymogami wytycznych dla sieci i przyłączy ciepłowniczych w spółkach grupy FORTUM  w
POLSCE. Minimalne wymagania techniczne  to: T = 130 st C przy Pr = 1,6 M Pa na min. ciśnienie nominalne PN16.
Zasuwy do odwodnienia studni kanalizacyjnych   – min. parametry:

· Zasuwa klinowa pierścieniowa z trzpieniem niewznoszącym bez odciążenia

· Połączenie kołnierzowe

· Klasa szczelności C

· Ciśnienie robocze PN25 ; Tmax = 150 st C

· Uszczelnienie grafit zbrojony
Zasuwy do odwodnienia sieci ciepłowniczej    – min. parametry:

· Zasuwa klinowa staliwna z trzpieniem niewznoszącym nierdzewnym

· Długość zabudowy wg PN EN558-1:2001
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· Połączenie kołnierzowe

· Klasa szczelności A

· Ciśnienie robocze PN16 ; Tmax = 120 st C

· Uszczelnienie EPDM
Skrzynka uliczna    – min. parametry:

· Materiał: Korpus PEHD; Pokrywa – żeliwo z napisem ciepło

· Wymiary wg DIN4056

· Posiadające aprobatę techniczną

Zawory kulowe kołnierzowe    – min. parametry:

· Połączenie kołnierzowe

· Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna węglowa wg EN nr mat. 1.0254

· Uszczelnienie PTFE + 20%C

· Kula wg PN-0H18N9 stal odporna na korozję

· Ciśnienie robocze PN16 ; Tmax prz Pr  = 130  st C

· Posiadające aprobatę techniczną
Zawory kulowe spawane   – min. parametry:

· Połączenie spawane

· Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna węglowa wg EN nr mat. 1.0254

· Uszczelnienie PTFE + 20%C

· Kula wg PN-0H18N9 stal odporna na korozję

· Ciśnienie robocze PN16 ; Tmax prz Pr  = 130  st C

· Posiadające aprobatę techniczną

q Studnie betonowe odwadniające
Projektuje się studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączone na uszczelkę gumową,
zapewniające całkowitą szczelność, wykonane z betonu klasy min. C30/37, wodoszczelne (min. W8) i o

nasiąkliwości poniżej 4%. Należy stosować włazy bez części ruchomych C250, średnicy ϕ600mm, klasy ciężkiej, dwu

lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym. Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich
przesuwanie się. Studzienki należy posadowić na podbudowie z betonu C16/20. Studnie zaopatrzyć w uchwyty
zejściowe. Studnie muszą posiadać Aprobaty Techniczne.

q Studnie zaworowe betonowe
Projektuje się studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych. Należy stosować włazy bez części
ruchomych C250, klasy ciężkiej z wypełnieniem betonowym. Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich
przesuwanie się. Włazy powinny posiadać napis CIEPŁO.  Studzienki należy posadowić na podbudowie z betonu
C16/20. Studnie lub elementy z której budowana jest studnia muszą posiadać Aprobaty Techniczne.

q Farby antykorozyjne
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Wszystkie rury stalowe stosowane podczas robót budowlanych  należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez
zastosowanie farb/mas antykorozyjnych podkład ALMADUR EXTRA  + farba epoksydowa  ALMADUR MIOX
firmy ALMA-COLOR lub innych producentów  o parametrach równoważnych.
Farba epoksydowa   – min. parametry:

· gęstość  1,5 kg/dm3

· zalecana grubość pojedynczej powłoki  100/180  µm

· czas schnięcia w 20st C –  4 h (1 stopień pyłosłuchość) (8,5h  – 3 stopień – sucha na dotyk)

· zużycie dla 100 µm ,dm3/m2  - 0,18

· zawartość składników stałych  - 55%

· V.O.C w produkcie gotowym do użycia 400  g/l

· Zalecana liczba warstw 1-3
 Podkład min parametry::

· gęstość  1,4 kg/dm3

· zalecana grubość pojedynczej powłoki  100/160  µm

· czas schnięcia w 20st C – 2 h (1 stopień pyłosłuchość) (6 h – 3 stopień – sucha na dotyk)

· zużycie dla 100 µm ,dm3/m2  - 0,15

· zawartość składników stałych  - 63%

· V.O.C w produkcie gotowym do użycia 280 g/l

· Zalecana liczba warstw 1-2
q Rury osłonowe

Rury stalowe osłonowe wykonać z rur stalowych ze szwem wzdłużnym lub spiralnym
ze stali ST37; P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-
EN 10217-5. – grubość ścianki należy ustalić odpowiednio do stosowanej metody przewiertu/przecisku.
Rury należy zabezpieczyć antykorozyjnie

q Manszety , płozy
W celu prawidłowego montażu rur preizolowanych w rurach osłonowych należy stosować płozy montowane
do rur preizolowanych. Na końcach rur osłonowych należy stosować manszety bezciśnieniowe jako
zamknięcie końcowe. Montaż manszet i płóz wykonać zgodnie z wytycznymi zastosowanego producenta.
Płoza min. wymagania techniczne:

· materiał PE HD

· materiał zamka – stal ocynkowana

· temperatura pracy: -20 do +80 st C

· obciążenie obwodu : max 400 kg

· odległość  pomiędzy płozami: do 1,5 m
Manszeta min. wymagania techniczne:

· materiał uszczelnienia  EPDM

· maksymalne ciśnienie pracy: bezciśnieniowe

· materiał opasek: stal nierdzewna W2

· temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)
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q Uszczelnienia przejść rur preizolowanych  przez ściany zewnętrzne
Jako  podstawowe uszczelnienie stosować systemowy pierścień uszczelniający wodo i gazoszczelny
przyjętego producenta rur preizolowanych. Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnątrz należy stosować
zawsze systemowe rozwiązania np.  INTEGRA  GLIWICE typu WGC do średnicy płaszcza PEHD  DN250 lub
innych producentów  o parametrach równoważnych. Powyżej średnicy DN250 należy stosować łańcuchy
uszczelniające lub kołnierze uszczelniające w połączeniu z masami uszczelniającymi nakładanymi na
zabudowany otwór z przejściem rury od zewnątrz np  firmy  PROROOF firmy TTP lub innych producentów  o
parametrach równoważnych .

Pierścień wodoszczelny  min. wymagania techniczne:

· materiał pierścienia: stal kwasoodporna 1.4307

· Materiał uszczelniający: EPDM

· maksymalne ciśnienie pracy: bezciśnieniowe

· materiał opasek: stal nierdzewna W2

· temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)

· zakres średnic: DN25 do DN250
Łańcuch uszczelniające  min. wymagania techniczne:

· materiał stali: stal ocynkowana 1.4307, 1.4404

· Materiał płytko dociskowej: poliamid , stal ocynkowana, 1.4307

· Materiał elastomeru: EPDM

· maksymalne ciśnienie pracy: 0,25 MPa

· temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)

· zakres średnic: DN36 mm wzwyż
              Kołnierze uszczelniające  min. wymagania techniczne:

· materiał opasek :stal nierdzewna

· Materiał elastomeru: EPDM

· maksymalne ciśnienie pracy: 0,25 MPa

· temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)

· zakres średnic: DN25 do DN1200
              Masa uszczelniająca min. wymagania techniczne:

· skład chemiczny: modyfikowana kompozycja bitumin, włókna szklanego i gumy butylowej

· rozciągliwość : 170%

· odporność termiczna od – 45 st  do 85 st C

· odporność na promienie UV: całkowita

·  objawy starzenia się: brak

· Odporność na wodę : całkowita

· Odporność na węglowodory: brak

· Odporność na warunki atmosferyczne : doskonała
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· Temperatura aplikacji: od -10 st do + 50 st C

· Zużycie 750 g/m na powierzchniach gładkich
q system zawieszeń rurociągów w budynku

Odcinki rurociągów tradycyjnych montować w układzie zawiesi  systemowych. Punkty stałe wykonać w
technologii w dostępnych technologiach przyjętych producentów. Punkt stały wykonać w opcji na ruchy
poziome w obu kierunkach . Należy pamiętać aby mocować zawiesia na kołkach stalowych dopuszczonych do
montowania w stropach p.poż.
System zawiesi  min. wymagania techniczne:

· materiał: stal gatunku: stal gatunku: DC01 AMO wg PN-EN 10130:2009, DX51D+Z275MAC wg PN-
EN 10346:2011, S235JR wg PN-EN 10025-1,2:2007 pokryta powłoką cynkową grubości nie
mniejszej niż 12 pm metodą elektrolityczną lub stal nierdzewna gatunku 0H18N9 wg PN-EN 10088-
1-2:2007. EPDM o twardości wg Shore’a (50 ± 5)° i odporności termicznej -50o - 120 oC

q detektor do kontrolowania zawilgocenia  sieci cieplnej – minimalne wymagania
Stacjonarny detektor do kontrolowania stanu technicznego czterech odcinków sieci cieplnej preizolowanej z
impulsowym układem alarmowym. Każdy odcinek może mieć 2000m długości. Informacje pomiarowe są
sygnalizowane na diodach świecących oraz przedstawiane na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD.
Sygnalizacja diodowa wyróżnia dwa podstawowe stany sieci ciepłowniczej:
o STAN DOBRY (dioda LED zielona) - Cztery kontrolowane odcinki sieci cieplnej znajdują się w dobrym

stanie technicznym. (Wyniki pomiarów nie przekraczają założonych wartości granicznych.)
o AWARIA (dioda LED czerwona) - Przynajmniej jeden z czterech badanych odcinków sieci cieplnej

znajduje się w złym stanie technicznym.
Na wyświetlaczu podawane są informacje pomiarowe oddzielnie dla każdego badanego odcinka sieci cieplnej.
Zawierają one:
o numer identyfikacyjny odcinka sieci cieplnej;
o określenie stanu technicznego odcinka sieci cieplnej (dobry, awaria);
o opis istniejącego uszkodzenia (przeciek, przerwa, zwarcie);
o liczbową wartość wyniku pomiaru oporności izolacji między rurą stalową i przewodem miedzianym.

W wersji standardowej przyrząd sygnalizuje wystąpienie przecieku, gdy wynik pomiaru oporności izolacji
między przewodem miedzianym i rurą stalową ma wartość nie większą niż 150 ohm. Natomiast wyświetlanie
wyników pomiarów obejmuje zakres od 50 do 1200 ohm. Można więc obserwując zmiany oporności izolacji
wnioskować o szybkości i kierunku zmian wilgoci w badanym odcinku sieci ciepłowniczej. Miernik ma być
wyposażony w moduł do transmisji danych. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie informacji o stanie sieci
cieplnej do urządzeń systemu zbierania danych. Informacja zawiera niepowtarzalny numer przyrządu, numer
kontrolowanego odcinka sieci oraz kod stanu (dobry, awaria, typ awarii)

W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a „ wytycznymi  i wymaganiami  technicznych dla sieci ciep łowniczych
w spółkach Grupy Fortum w Polsce z lipca 2013 roku” obowiązują wymgania Grupy FORTUM.

1.6.4. Odpowietrzenia i odwodnienia
Odpowietrzenia: w celu prawidłowego odpowietrzenia sieci  projektuje się wykonanie odpowietrzeń:

- Sz1 – studnia zaworowa z dwoma odpowietrzeniami – odcinek: Tr1-Sz1 oraz Sz1-To
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 - odpowietrzenie w kierunku węzłów W1,W2,W3,W4,W5  – odcinek To do W1,W2,W3,W4,W5
Odwodnienia: w celu prawidłowego odwodnienia sieci   przyjęto poniższe układy odwadniające:

- studnia odwadniająca So  – całą nową sieć wraz z przyłączami

1.6.5. Roboty montażowe
Rurociągi należy układać i montować, zachowując szczegółowe wytyczne stosowania technologii rur preizolowanych
systemu stałego. Na złącza spawane należy nałożyć złącza izolacyjne termokurczliwe usieciowane. Na przejściu pod ulicą
Małopanewską należy stosować złącza izolacyjne termokurczliwe usieciowane zgrzewane elektrycznie. W oznaczonych
pkt na trasie przyłącza,  w których następuje  zmiana kierunku prowadzenia o niewielki kąt  dopuszcza się stosowanie muf
kolanowych sieciowanych  do średnicy DN150/250. Prace związane z montażem i zasypywaniem rur prowadzić w
temperaturze zewnętrznej min. 10 st C.
W trakcie robót montażowych należy przestrzegać warunków wynikających z uzgodnień z właścicielami
(użytkownikami) terenu, oraz Protokołem Narady Koordynacyjnej stanowiących załączniki do niniejszego
opracowania.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na odcinku Z6-Z11 należy prowadzić roboty ze szczególną ostrożnością
oraz w uzgodnieniu z gestorem sieci ze względu na występujące słupy oraz sieci powietrzne wysokiego napięcia.
Na czas robót budowlanych należy wyłączyć odcinek sieci energetycznej w uzgodnieniu z TAURON  min 60 dni
wcześniej.
Szczegółowy sposób montażu rurociągów ujmuje Instrukcja Wykonania i Odbioru rur preizolowanych przyjętego
producenta rur. Spawanie rur winno być wykonywane przez spawacza posiadającego aktualny certyfikat uzyskanych
uprawnień określonej metody spawania wg PN-EN 287-1:2008.
Spawanie rur wykonywać metodą elektryczną  (nr procesu spawania wg PN-EN ISO 4063:2011):

- generalnie  (nr 141) – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG
- dopuszcza się także  (111) – spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA
- dla rurociągów DN>500 – (135) MAG spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych drutem
proszkowym

UWAGA: dla rur o gr. Ścianek do 2,9 mm tj. DN65 włącznie – dopuszcza się spawanie acetylenowo-tlenowe (311)

1.6.6. Badanie spawów.
Po zakończeniu prac spawalniczych należy przeprowadzić badania wykonanych połączeń spawanych. Badania obejmują:
 - sprawdzenie badań uprawnień osób, które będą wykonywały połączenia spawane
-  badania wszystkich (100%) gotowych spoin przez:

· oględziny zewnętrzne – badanie wizualne

· rurociągi preizolowane oraz rurociągi wewnątrz budynków -badania radiograficzne wykonane przez
certyfikowane laboratorium spawalnicze. W przypadku braku możliwości wykonania badań ze względu na
przepisy BHP. Z badań  radiograficznych można odstąpić na rzecz badań ultradźwiękowych pod warunkiem
uzyskania zgody FORTUM Power and Heat Polska Sp z o.o. Wrocław.

           Wszystkie spoiny winny być wykonane:
-  w jakości poziom  typ B wg PN-EN ISO 5817:2009
-  w jakości  poziom typ 1 wg PN-EN 12517 :2008
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1.6.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
Rurociągi preizolowane nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych i termicznych. Na budowie należy
wykonać jedynie dodatkową izolację złączy mufowych. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają rurociągi oraz
konstrukcje wsporcze wykonane ze stali czarnej w istniejących kanałach, do których następuje włączenie sieci
preizolowanej. Powierzchnie elementów nie preizolowanych należy oczyścić wg punktu 3 normy PN-70/H-97050, a w
szczególności wykonać odtłuszczenie i odrdzewienie. Powierzchnie zagruntować dwoma warstwami farby ftalowej

modyfikowanej do gruntowania, przeciwrdzewnej chromianowej SWA 3221-006-XXO o grubości 50 mm. Po wyschnięciu

/ok. 16 godzin/ można przystąpić do malowania farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania SWA 3161-000-XXO

/3 warstwy/ o grubości 80 mm. Czas schnięcia 36 godzin.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zakończeniu prób hydraulicznych, należy przystąpić do izolacji termicznej
rurociągów w istniejących kanałach. Przewidziano wykonanie izolacji w formie łupków z twardej wełny mineralnejo
grubości minimalnej  zgodnej z poniższą tabelą w obudowie z blachy aluminiowej lub stalowej  o gr 0,6 mm. W
pomieszczeniach węzłów dopuszcza się zastosowanie zamiast blachy foli PVC.

DN
rurociagu

mm

Grubość izolacji w mm przy temp. przesyłanego czynnika dla rur w budynku
150 oC 120 oC 90-95 oC 70 oC

20 50 40 40 30
25 50 40 40 30
32 60 50 40 30
40 60 50 40 30
50 70 60 40 30
65 70 60 50 40
80 80 70 50 40

100 80 70 50 40
125 100 80 60 50
150 100 80 70 50

1.6.8. Próba szczelności i płukanie rurociągu
Próbę szczelności wszystkich spoin należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
i Przyłączy Ciepłowniczych w FORTUM Wrocław.Po przeprowadzonych próbach rurociąg należy przepłukać wodą w celu
usunięcia wszystkich zanieczyszczeń stałych, za zgodą inspektora nadzoru można zrezygnować z płukania rurociągów
pod warunkiem potwierdzenia Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę, że rurociągi są wewnątrz czyste. Płukanie
prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci i Przyłączy Ciepłowniczych w FORTUM
Wrocław.

1.6.9. Wytyczne montażu systemu sygnalizacji
Projektowany odcinek sieci preizolowanej należy wyposażyć w instalację  sygnalizacyjną impulsową systemu zgodnego z
systemem stosowanym przez FORTUM Network Wrocław SP zo.o.. Podstawowym elementem instalacji sygnalizacyjnej
jest rura preizolowana wyposażona w przewody  2 x Cu o przekroju 1,5 mm2 każdy. Wskazanie awarii odbywa się w
oparciu o fizyczną zasadę pomiaru oporności obwodu i porównanie jej z zadaną wielkością minimalną. Czułość systemu
ustalona jest na poziomi -2,5 % zmiany wilgotności względnej pianki. Pozwala to na wykrycie zmiany zawilgocenia pianki
praktycznie natychmiast po zaistnieniu przecieku w rurze przewodowej lub płaszczu.   Instalację sygnalizacji alarmu
wykonać wg rysunku IS4.
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1.6.10. Wykonanie wykopów
Ułożenie rur należy wykonać zgodnie ze Schematem ułożenia rur preizolowanych w wykopie:
q wykop należy wykonać o 150 mm głębszy, niż przewidywany poziom dolnej powierzchni rur preizolowanych

i wypełnić zagęszczoną podsypką piaskową;
q zasypkę rurociągu oraz jej zagęszczenie do wysokości 200 mm powyżej rur należy wykonać ręcznie;
q do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej należy stosować piasek o maksymalnej wielkości ziaren

< 16mm, ziarna <0,075mm max. 9%, ziarna <0,02mm max. 3%, oraz wspó łczynniku nierównomierności
d60/d10>1,8, z materiału należy usunąć większe, ostre ziarna mogące uszkodzić rury płaczczowe lub złącza;

q w minimalnej odległości 200 mm powyżej rur należy ułożyć taśmy ostrzegawcze;
q od poziomu 200 mm, do wypełnienia wykopu można wykorzystać grunt rodzimy i wykonać zagęszczenie przy pomocy

wibratora płytowego z maksymalnym naciskiem płyty równym 100 kPa;
q zagęszczanie winno być przeprowadzane warstwami co 15 cm przy wymaganym stopniu zagęszczenia min. 99%

ZPPr (Zmodyfikowana Próba Proctora).
Minimalna warstwa przykrycia przewodów rurociągów cieplnych od skrajni rury do powierzchni terenu, bez konieczności
stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5 m. Głębokość dna wykopu oraz rzędne osi rur podano na rysunkach
profili. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą :PN/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne , oraz z innymi
przepisami uwzględniającymi bezpieczeństwo wykonawcy i osób postronnych.
Ze względu na zbliżenia do sieci kanalizacyjnej na odcinku Z6 do Z11  Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty
ze szczególną ostrożnością .
Ze względu na występowanie wód gruntowych wykopy należy odwodnić stosując rury drenarskie poniżej poziomu
układanego rurociągu preizolowanego i odprowadzić do tymczasowego obniżenia, z którego wodę należy wypompowywać
do czasu ułożenia i odebrania rurociągu.  Wykonawca powinien przewidzieć odwodnienie komór przewiertowych w sposób
umożliwiający właściwe wykonanie przewiertu oraz montażu rur preizolowanych.

1.6.11. Odtworzenie terenu
Nawierzchnie terenu objętego robotami należy, po ich zakończeniu, przywrócić do stanu pierwotnego stosując się
do zaleceń zawartych w uzgodnieniach z właścicielami terenu, które są załącznikiem do niniejszego projektu. Rzędne
włazów studni zaworowych należy dostosować do istniejących lub końcowych na terenach objętych budową.

1.6.12. Wytyczne BHP i p.poż.
Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Podczas skracania rurociągów należy zwrócić szczególną
uwagę na dokładne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noża) powierzchni rury przewodowej z pianki
poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe opary.
UWAGA! Stapianie pianki płomieniem palnika grozi zatruciem. W czasie obróbki cieplnej należy chronić materiał
izolujący przed ciepłem i zapaleniem się, poprzez stosowanie osłon.

1.6.13. Wytyczne dotyczące prowadzenia robót przy istniejących urządzeniach energetycznych linii napowietrznych
TAURON DYSTRYBUICJA:

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem prac prowadzonych w pobliżu urządzeń
energetycznych przez Inspektora TAURON S.A lub Tauron Dystrybucja S.A

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z TAURON S.A lub Tauron
Dystrybucja S.A celem bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych lecz nie później niż 60 dni przed ich
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rozpoczęciem
- Wykonawca ma obowiązek zapoznania się i stosowania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej pracy przy sieciach

elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
- Przedstawiciel Tauron ma prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie przestrzegania

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania technologii zgodnych z ustaleniami z TD
- Przedstawiciel Tauron ma prawo przerwać pracę brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia niestosowania

sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP

1.6.14. Uwagi ogólne
· Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D.U. z dnia 10.07.2003r.).

1.6.15. Uwagi końcowe
Wykonanie budowy sieci w  technologii rur preizolowanych może być prowadzone przez firmę specjalistyczną posiadającą
uprawnienia do montażu. Podczas wykonawstwa należy stosować się do:
q przepisów zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

q warunków podanych przez właścicieli i użytkowników terenów, przez które przechodzi projektowany odcinek sieci
ciepłowniczej

q warunków zawartych w Opinii Biura Narad Koordynacyjnych
q przepisów BHP

1.7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( BIOZ).

Realizacja budowy sieci i przyłączy na podstawie niniejszego projektu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia
i środowiska. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 23.06.2003 ( Dz.U. Nr 120 poz. 1125 i 1126) nie wymaga
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Należy stosować ogólnie przyjęte zasady BHP przy wykonywaniu robót
budowlanych.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA:
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wrocław ul. Małopanewska/ Kłodnicka

INWESTOR: Fortum Network Wrocław Sp z o.o.
PROJEKTANT: MARCIN GAWRON  WROCŁAW UL. PIĘKNA  23G/m11; 50-506

1. Zakres robót dla całego zmierzenia budowalnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
ZAKRES:
- budowa sieci i przyłączy preizolowanych
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW:
- przygotowanie zaplecza
- wytycznie geodezyjne sieci i przyłączy
- wykopy liniowe
- prace montażowe sieci i przyłączy preizolowanych
- próby
- odtworzenie terenów zgodnie z uzgodnieniami

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
- na terenie działek istnieje sieć ciepłownicza oraz pozostała infrastruktura
- obecnie na terenie działek 7/9   trwa budowa budynków wielorodzinnych oraz projektowanej infrastruktury

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.
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Obecnie na terenie prowadzone są roboty budowlane związane z budową budynków wielorodzinnych.
Czas występowania: okres trwania budowy Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad
BHP.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje
zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

Podczas realizacji robót budowlanych mogą nastąpić poniższe zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
wykonujących roboty budowlane:
- wykopy liniowe

§ Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
§ Zasypanie pracownika w wykopie przy wykopach głębszych niż 1,5 m
§ Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub najechaniem na osobę
§ Porażenie prądem przez linie energetyczne podczas pracy sprzętu

Skala zagrożenia: duże, Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad BHP

- prace spawalnicze
Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania są: spawanie gazowe z użyciem acetylenu i tleny oraz spawanie
elektryczne. Cięcie: palnikiem tlenowym oraz urządzeniami mechanicznymi.
Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach spawalniczych: - poparzenia - oddziaływanie dymów spawalniczych -
uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego - zagrożenie pożarem lub
wybuchem - zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym - zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej – hałas.
Czas występowania: okres trwania budowy Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad
BHP
- składowanie materiałów

§ elementy instalacji - rury: sztangi 6 -12m
§ materiały workowane: cement, kleje,
§ materiały sypkie: piasek, grunt pierwotny do odtworzeń
§ studnie betonowe studzienne - włazy żeliwne

Najczęściej występujące zagrożenia przy składowaniu materiałów: - uszkodzenia rąk i nóg - przygniecenie lub uderzenie
Czas występowania: okres trwania budowy Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad
BHP.

- ręczne prace transportowe.
§ elementy instalacji - rury: sztangi 6 -12m
§ materiały workowane: cement, kleje,
§ materiały sypkie: piasek, grunt pierwotny do odtworzeń
§ studnie betonowe studzienne - włazy żeliwne

Najczęściej występujące zagrożenia przy transporcie materiałów: - uszkodzenia rąk i nóg - przygniecenie lub uderzenie
Czas występowania: okres trwania budowy Skala zagrożenia: duże. Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór
oraz przestrzeganiu zasad BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych.
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przeszkolić wszystkich pracowników pod kątem występowania
niebezpieczeństw związanych z charakterem robót prowadzonych na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem robót
dla których skala zagrożenia jest duża.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.
Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub
zdrowia pracowników. Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony
osobistej jak: - rękawice ochronne - okulary ochronne - gogle lub przyłbice ochronne - ochronniki słuchu - odzież i
obuwie robocze. Osoba kierująca pracami jest obowiązana; - organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i
zasadami BHP

Poniżej opisano załączniki  załączone do projektu - uzupełniające organizację robót niebezpiecznych

Załącznik 1.   Wymagania przygotowania  oraz prowadzenia prac ziemnych.
Załącznik 2.   Wymagania do prowadzenia prac w wykopach
Załącznik 3.   Wymagania do prowadzenia prac przy nasypach/ skarpach
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Załącznik 4.   Wymagania wykonania obudów ścian, szalunków i zabezpieczeń w trakcie prowadzenia robót ziemnych
Załącznik 5.   Wymagania prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Załącznik 6.   Wymagania przygotowania  organizowania i prowadzenia robót elektroenergetycznych
Załącznik 7.   Wymagania dotyczące zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
Załącznik 8.   Wymagania prowadzenia   robót  budowlanych w obrębie linii elektroenergetycznych
Załącznik 9.   Wymagania zapewnienia bezpieczeństwa na palcu budowy
Załącznik 10.   Wymagania   zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac związanych  z magazynowaniem i składowaniem
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1.8. Obliczenia statyczne przyłącza cieplnego
` Średnica ODCINEK Dugość

0,5
x L1

Długość
0,5 x L2

Kąt Typ kompensacji Układ kompensacji

PKT1 Odl1 H [naziom] PKT2 Odl2 H [naziom] Hśr mm ozn. [m] st B1 B2

Tr1 0 1 Z1 4,53 0,69 0,845 150 Tr1 - Z1 - Z2 4,53 2,27 90 L 2,22 2,67

Z1 4,53 0,69 Z2 9,07 0,58 0,635 150 Z1 - Z2 - Z3 2,27 36,115 90  L 4,55 2,22

Z2 9,07 0,58 Z3 81,3 0,77 0,675 150 Z2 - Z3 - Z4 36,115 2,63 90 Z 2,70 4,58

Z3 81,3 0,77 Z4 86,56 1 0,885 150 Z3 - Z4 - Z5 2,63 46,59 87 Z 4,80 2,70

Z4 86,56 1 Z5 179,74 0,96 0,98 150 Z4 - Z5 - Z6 46,59 3,73 90 Z 2,54 4,80

Z5 179,74 0,96 Z6 187,2 1 0,98 150 Z5 - Z6 - Z7 3,73 14,545 90 Z 3,96 2,54

Z6 187,2 1 Z7 216,29 1,14 1,07 150 Z6 - Z7 - Z8 14,545 6,255 61 L 3,21 3,96

Z7 216,29 1,14 Z8 228,8 0 0,57 150 Z7 - Z8 - Z11 6,255 16,01 81 L 3,77 3,21

Z8 228,8 0 Z11 260,82 0 0 150 Z8 - Z11 - Z12 16,01 2,075 90 Z 2,17 3,77

Z11 260,82 0 Z12 264,97 1 0,5 150 Z11 - Z12 - Z13 2,075 22,945 90 Z 3,75 2,17

Z12 264,97 1 Z13 310,86 1,24 1,12 125 Z12 - Z13 - Z14 22,945 1,685 90 Z; U 1,93 3,75

Z13 310,86 1,24 Z14 314,23 1,23 1,235 125 Z13 - Z14 - Z15 1,685 2,95 90 Z;U 2,24 1,93

Z14 314,23 1,23 Z15 320,13 1,27 1,25 125 Z14 - Z15 - Z16 2,95 1,38 90 Z 1,83 2,24

Z15 320,13 1,27 Z16 322,89 1,3 1,285 125 Z15 - Z16 - Z17 1,38 14,55 90 Z 3,35 1,83

Z16 322,89 1,3 Z17 351,99 1,49 1,395 125 Z16 - Z17 - Z18 14,55 6,355 90 L 2,72 3,35

Z17 351,99 1,49 Z18 364,7 1,57 1,53 125 Z17 - Z18 - Z19 6,355 22,22 90 L 3,49 2,72

Z18 364,7 1,57 Z19 409,14 1,39 1,48 100 Z18 - Z19 - Z20 22,22 3,26 60 Z 2,31 3,49

Z19 409,14 1,39 Z20 415,66 1,38 1,385 100 Z19 - Z20 - Z21 3,26 3,64 70 Z 2,15 2,31

Z20 415,66 1,38 Z21 422,94 1,58 1,48 100 Z20 - Z21 - Z22 3,64 40,41 90 L 3,75 2,15

Z21 422,94 1,58 Z22 503,76 0,82 1,2 100 Z21 - Z22 - Z23 40,41 26,325 90 L 2,77 3,75

Z22 503,76 0,82 Z23 556,41 0,96 0,89 65 Z22 - Z23 - W2 26,325 1,19 90 L 1,39 2,77

Z23 556,41 0,96 W2 558,79 0,99 0,975 65 Z23 - W2 - 0 1,19 5,605 90 L 1,98 1,39
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NAPRĘŻENIA I WYDŁUŻENIA WYDŁUŻENIA  ZREDUKOWANE PIERWOTNE PRZEMIESZCZENIA
ZASILANIE

PRZEMIESZCZENIA POWRÓT

Lins
długość
instalacyjna

zasilanie powrót napręż
ściskające
od
nacisku
poprz.
gruntu
sPUR

 WYDŁUŻENIA ZREDUKOWANE
STREFA
PRZEMIESZC
ZEŃ
B

STREFA
PODUSZEK
F

STREFA
PRZEMIE
SZCZEŃ
B

STREFA PODUSZEK
F

naprężenia
osiowe sx

DLL wydłużenia rur naprężenia
osiowe sx

DLL wydłużenia rur ZASILANIE POWRÓT
OZNACZENIE pierwotne wtórne pierwotne wtórne Odcinek

L1
Odcinek
L2

Odcinek
L1

Odcinek
L2

PKT
1

PKT2 m MPa mm mm MPa mm mm MPa mm mm mm mm m m m m

Tr1 Z1 108,8 -7,8 6,8 6,6 -7,8 3,0 2,8 0,285 6,8 3,4 3,0 2,8 2,67 1,57 2,14 0,51

Z1 Z2 140,9 -13,1 3,4 3,3 -13,1 1,5 1,5 0,205 3,4 50,0 1,5 1,5 2,22 0,68 1,79 -0,37

Z2 Z3 133,4 39,5 50,0 44,0 39,5 20,0 14,0 0,220 50,0 4,0 20,0 14,0 4,58 4,18 3,58 2,98

Z3 Z4 104,2 -11,2 4,0 3,8 -11,2 1,8 1,7 0,302 7,1 59,7 2,9 2,2 2,70 1,63 1,86 0,44

Z4 Z5 94,9 84,9 59,4 46,5 84,9 20,7 10,4 0,341 59,4 5,6 20,7 10,4 4,80 4,41 3,61 3,03

Z5 Z6 94,9 -8,3 5,6 5,4 -8,3 2,5 2,3 0,341 5,6 20,9 2,5 2,3 2,54 1,32 2,04 0,26

Z6 Z7 87,4 17,9 20,9 19,2 17,9 8,8 7,1 0,380 29,1 22,3 12,4 10,3 3,96 3,48 2,86 2,35

Z7 Z8 155,0 -8,1 9,4 9,1 -8,1 4,2 3,8 0,182 13,3 26,0 5,9 5,5 3,21 2,46 2,34 1,40

Z8 Z11 1308,1 -13,9 24,2 23,6 -13,9 10,9 10,3 0,023 24,2 3,1 10,9 10,3 3,77 3,24 3,03 2,19

Z11 Z12 173,8 -14,0 3,1 3,1 -14,0 1,4 1,3 0,158 3,1 31,1 1,4 1,3 2,17 0,57 1,75 -0,48

Z12 Z13 69,6 52,5 31,1 26,7 52,5 12,0 7,6 0,448 31,1 2,5 12,0 7,6 3,75 2,94 2,92 2,16

Z13 Z14 63,4 -9,7 2,5 2,5 -9,7 1,1 1,1 0,506 2,5 4,4 1,1 1,1 1,93 0,88 1,56 0,22

Z14 Z15 62,7 -5,5 4,4 4,3 -5,5 1,9 1,8 0,514 4,4 2,1 1,9 1,8 2,24 1,34 1,80 0,67

Z15 Z16 61,1 -10,5 2,1 2,0 -10,5 0,9 0,9 0,532 2,1 20,2 0,9 0,9 1,83 0,72 1,48 0,06

Z16 Z17 56,5 37,7 20,2 17,9 37,7 8,1 5,9 0,591 20,2 9,3 8,1 5,9 3,35 2,59 2,63 1,84

Z17 Z18 51,7 10,1 9,3 8,7 10,1 4,0 3,4 0,665 9,3 28,6 4,0 3,4 2,72 1,95 2,17 1,25

Z18 Z19 48,5 80,5 28,6 23,1 80,5 10,2 5,4 0,716 35,8 22,1 13,0 7,4 3,49 3,23 2,53 2,40

Z19 Z20 51,6 0,5 4,8 4,7 0,5 2,1 1,9 0,658 7,1 7,5 3,1 2,8 2,31 1,91 1,69 1,24

Z20 Z21 48,5 2,9 5,4 5,2 2,9 2,3 2,1 0,716 5,4 47,6 2,3 2,1 2,15 1,69 1,74 1,01

Z21 Z22 59,3 125,7 47,6 33,2 125,7 14,1 6,6 0,547 47,6 34,1 14,1 6,6 3,75 3,46 2,75 2,47

Z22 Z23 60,3 77,3 34,1 28,1 77,3 12,3 6,8 0,434 34,1 1,8 12,3 6,8 2,77 2,75 2,18 2,09

Z23 W2 55,2 -5,8 1,8 1,7 -5,8 0,8 0,8 0,487 1,8 8,2 0,8 0,8 1,39 0,85 1,15 0,33
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1.9. Wytyczne budowlane wykonania komór startowych i odbiorczych.

W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę rozwiązania zastosowania ścian szczelnych Larsena lub innych zabezpieczeń –
Wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem robót wykonać opracowanie szczegółowe zastosowanego rozwiązania
zawierające  badania gruntu i zatwierdzonego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Komory można wykonać  jako wykop obudowany grodzicami ze stali S355 z korkiem dennym oracz płytą  oporową z betonu
klasy C20/25 zbrojonego stalą żebrowaną RB 400W. W płycie dennej wykonać studzienkę o wym. 0,5x0,5 x0,35. Komory
wykonywać etapowo tzn. za każdym razem do głębokości o ok. 0,15-0,20 m większej, niż projektowany poziom wewnętrznych
rozpór. Rozpory projektować jako  wewnętrzne ramy. Ramy należy wykonać z dwuteowników szerokostopowych HEB 300, ze
stali S355. Wewnątrz jednej komory przyjąć takie same przekroje na wszystkich poziomach rozparcia. Zewnętrzne elementy ram
spawać do grodzic. Dopuszcza się modyfikacje w zakresie rodzaju brusów ścianki szczelnej stosowanych jako obudowa
wykopu, jak też kształtu ramy i profili stosowanych do jej wykonania wynikające z potrzeby dostosowania rozwiązania do
materiałów jakimi dysponuje Wykonawca. Zamki grodzic o przekroju korytkowym należy po zamontowaniu zaspawać lub
zacisnąć. Szczelne przejście głowicy urządzenia wiercącego przez ściankę powinno być rozwiązane przez wykonawcę i
dostosowane do sprzętu, jakim dysponuje. W miejscu wykonania otworu dla głowicy i rur przewiertu będzie zachodzić
konieczność przerwania ciągłości najniższej ramy rozporowej. Konstrukcję ramy usunąć tylko na kolidujących odcinkach na
ścianie czołowej i częściowo ścianie tylnej. W komorach startowych należy koniecznie pozostawić, co najmniej dwuteowniki
najniższej ramy dospawane do ścian bocznych i ściany tylnej. Część ramy - na ścianie tylnej – należy zabetonować na płycie
oporowej. Wewnątrz wykopu należy umocować do grodzic stalową drabinę umożliwiającą bezpieczne zejście pracowników do
wykopu. Grodzice powinny wystawać min 0,25 m powyżej powierzchni terenu. Wokół wykopu należy zamontować barierkę (np.
przyspawać do brusów ścianki szczelnej) o wys. 1,10 m, aby uniemożliwić wpadniecie do wykopu.
Kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu komór:

· zabicie ścianki szczelnej na planie prostokąta
· wykonanie wykopu do głębokości określonej w opracowaniu szczególowym ( dostarczonym przez Wykonawcę)
· wykonanie i montaż rozpór wewnętrznych pierwszego poziomu w postaci ramy
· rozpoczęcie obniżania zwierciadła wody gruntowej
· wykonanie wykopu do głębokości określonej w opracowaniu szczególowym ( dostarczonym przez Wykonawcę)
· wykonanie i montaż rozpór wewnętrznych drugiego poziomu w postaci ramy
· Wykonanie żelbetowej płyty dennej o grub. określonej w opracowaniu szczególowym ( dostarczonym przez Wykonawcę)
· Wykonanie żelbetowej płyty oporowej grub.  określonej w opracowaniu szczególowym ( dostarczonym przez

Wykonawcę)
· Wykonanie otworu startowego dla przewiertu (firma wykonująca przewiert).

Po wykonaniu przewiertu komorę należy zasypać. Należy postępować w odwrotnej kolejności, niż w przypadku realizacji komory:
· demontaż urządzeń wykorzystywanych do realizacji przewiertu (przecisku)
· etapowe zasypanie komory do poziomu terenu

Podczas zasypywania należy zachować kolejność warstw podłoża gruntowego. Grunt zasypki powinien być zagęszczany.
Obudowa wykopu musi być przez wykonawcę przygotowana do rozpoczęcia drążenia mikrotunelu. Jeżeli nie występuje woda
gruntowa - wystarcza zwykle wycięcie odpowiednich otworów. Jeżeli poziom wody za ścianką obudowy sięga powyżej dna
przeciskanej rury konieczne jest wzmocnienie gruntu przylegającego do obudowy wykopu w miejscu startu. Wzmocnienie
wykonuje się za pomocą iniekcji np. w technologii iniekcji strumieniowej ("jetgrouting"). Dodatkowe wzmocnienie w postaci ściany
z betonu zbrojonego może znajdować się od strony wewnętrznej. Należy zminimalizować adhezję betonu do obudowy, np przez
zastosowanie folii, gdyż brusy ścianki szczelnej znajdujące się w obszarze otworu startowego muszą być podciągnięte do góry.
Głowica mikrotunelu zwykle może przewiercać beton, ale zbrojenie ze stali lub brusy ścianki szczelnej stanowią barierę, której
głowica nie jest w stanie pokonać. W razie konieczności zbrojenia betonu można zastosować w miejsce stali włókno szklane,
które nie stanowi przeszkody. Analogiczne rozwiązania należy zastosować w przypadku komory odbiorczej, jeżeli projektowany
poziom dna rurociągu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej. Alternatywą dla tego rozwiązania może być obniżenie
zwierciadła wody gruntowej do poziomu poniżej dna rurociągu lub inne metody stosowane i sprawdzone przez Wykonawcę.
Decyzję o wyborze sposobu postępowania podejmuje Wykonawca dobierając rozwiązanie optymalne z punktu widzenia
posiadanej technologii i sprzętu.

W przypadku zastosowania metody wykonywania ścian Larsena lub innych podobnych rozwiązań należy zwrócić uwagę
na napowietrzne przewody elektryczne wysokiego napięcia biegnące w pobliżu  miejsca  wykonywanych robót. Roboty
takie należy prowadzić ze szczególną ostrożnością zgodnie z przepisami BHP.
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1.10. Lista  części

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW: BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH W1,W2,W3,W4,W5  – ul. MAŁOPANEWSKA 6 we Wrocławiu

Lp NAZWA ELEMENTU WYMIAR ILOŚĆ J.m
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW  PREIZOLOWANYCH   – RURY Z ALARMEM ZE SZWEM
Minimalne wymagania techniczne zgodnie z pkt. 1.6.3 projektu wykonawczo - budowlanego

SIEĆ DN150/250
1 Rura preizolowana 168,3/250   L= 12 DN150/250 42 szt
2 Trójnik preizolowany opadowy odwadniający 168,3/48,3

(DN150/40/150)
DN150/40/150
(250/110/250)_

2 szt

3 Kolano preizolowane 90 st. 168,3/250   A=1 B=1 ,0 DN150/250 13 szt
4 Kolano preizolowane 90 st. 168,3/250   A=1 B=1 ,7 DN150/250 1 szt
5 Kolano preizolowane 80 st. 168,3/250   A=1 B=1 DN150/250 4 szt
6 Kolano preizolowane 60 st. 168,3/250   A=1 B=1 DN150/250 2 szt
7 Zawór preizolowany  odcinający z dwoma odpowietrzeniami

DN150/250 – wysokość trzpienia na zamówienie ( przed zamówieniem
zmierzyć dokładnie  wysokość na budowie)

DN150/250 2 szt

8 Zawór preizolowany  odcinający   DN150/250 DN150/250 4 szt
9 Trójnik redukcyjny prostopadły wznośny  preizolowany DN150/40/125  DN150/40/125 2 szt
10 Złącze nasuwane sieciowane  termokurczliwe 250  typ NTU 250 81 szt
11 Złącze nasuwane sieciowane zgrzewane elektrycznie  250 250 6 szt
12 Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 600 szt

SIEĆ DN125/225
1 Rura preizolowana 139,7/225   L= 12 DN125/225 15 szt
2 Kolano preizolowane 90 st. 139,7/225   A=1 B=1 DN125/225 12 szt
3 Złącze nasuwane sieciowane  termokurczliwe 225  typ NTU 225 36 szt
4 Trójnik redukcyjny prostopadły wznośny  preizolowany DN125/80/100  DN125/80/100 2 szt

SIEĆ DN100/200
1 Rura preizolowana 114,3/200 L= 12 DN100/200 19 szt
2 Trójnik preizolowany wznośny prostopadły  100/65/100  (200/140/200) DN100/65/100 2 szt
3 Trójnik preizolowany redukcyjny wznośny prostopadły  100/80/65

(odrzut DN80)  (200/160/140)
DN100/80/65 2 szt

4 Kolano preizolowane 90 st. 114,3/200   A=1 B=1 DN100/200 2 szt
5 Kolano preizolowane 60 st. 114,3/200 A=1 B=1 DN100/200 2 szt
6 Kolano preizolowane 70 st. 114,3/200   A=1 B=1 DN100/200 2 szt
7 Złącze nasuwane sieciowane  termokurczliwe 200  typ NTU 200 36 szt
8 Mufa kolanowa sieciowana termokurczliwe - 9 st)   200 - RADPOL 200 2 szt

DN40/110 – odwodnienie sieci
1 Rura preizolowana 48,3/110   L= 6 DN40/110 1 szt
2 Złącze nasuwane sieciowane  termokurczliwe 110  typ NTU 110 2 szt
3 Zakończenie izolacji ENDCAP DN40/110 110 2 szt
4 Pierścień uszczelniający DN40/110 110 2 szt
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PRZYŁĄCZE Tr5 - W1 (DN80/160)
1 Rura preizolowana 80/160   L= 12 DN80/160 1 szt
2 Kolano preizolowane 90 st. 80/160 A=1,6 B=1 DN80/160 2 szt
3 Kolano preizolowane 28 st 80/160   A=1 B=1 DN80/160 4 szt
4 Zawór preizolowany  odcinający   DN80/160 DN80/160 2 szt
5 Złącze nasuwane sieciowane  termokurczliwe 160 typ NTU 160 14 szt
6 Zakończenie izolacji ENDCAP DN80/160 160 2 szt
7 Pierścień uszczelniający DN80/160 160 2 szt
8 Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 39 szt

PRZYŁĄCZE Tr5 – W2 (DN65/140)
1 Rura preizolowana DN65/140   L= 12 DN65/140 10 szt
2 Kolano preizolowane 90 st. 65/140 A=1,0 B=1 DN65/140 4 szt
3 Zawór preizolowany  odcinający   DN65/140 DN65/140 2 szt
4 Złącze nasuwane sieciowane  termokurczliwe 140 typ NTU 140 20 szt
5 Zakończenie izolacji ENDCAP  DN65/140 140 2 szt
6 Pierścień uszczelniający DN65/140 140 2 szt
7 Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 48 szt

PRZYŁĄCZE Tr4 – W3 (DN65/140)
1 Rura preizolowana DN65/140 L= 12 DN65/140 2 szt
2 Kolano preizolowane 90 st. 65/140   A=1,0 B=1 DN65/140 2 szt
3 Kolano preizolowane 90 st. 65/140 A=1,5 B=1,5 DN65/140 2 szt
4 Zawór preizolowany  odcinający   DN65/140 DN65/140 2 szt
5 Złącze nasuwane sieciowane termokurczliwe 140 typ NTU 140 11 szt
6 Zakończenie izolacji ENDCAP  DN65/140 140 2 szt
7 Pierścień uszczelniający DN65/140 140 2 szt
8 Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 24 szt

PRZYŁĄCZE Tr3 – W4 (DN80/160)
1 Rura preizolowana 80/160 L= 12 DN80/160 2 szt
2 Zawór preizolowany  odcinający   DN80/160 DN80/160 2 szt
3 Złącze nasuwane sieciowane  termokurczliwe 160  typ NTU 160 6 szt
4 Zakończenie izolacji ENDCAP  DN80/160 160 2 szt
5 Pierścień uszczelniający DN80/160 160 2 szt

PRZYŁĄCZE Tr2 – W5 (DN40/110)
1 Rura preizolowana 40/110 L= 6 DN40/110 1 szt
2 Zawór preizolowany  odcinający   DN40/110 DN40/110 2 szt
3 Złącze nasuwane sieciowane  termokurczliwe 110  typ NTU 110 6 szt
4 Zakończenie izolacji ENDCAP  DN40/110 110 2 szt
5 Pierścień uszczelniający DN40/110 110 2 szt
6 Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 12 szt

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW NIEPREIZOLOWANYCH
Minimalne wymagania techniczne zgodnie z pkt. 1.6.3 projektu wykonawczo - budowlanego

4 Rura stalowa osłonowa ze szwem  DN350 ;  L= 12 m 355,6x5,6 4 szt
5 Rura stalowa  osłonowa ze szwem  DN300 ;  L= 12 m 323,9x5,6 3 szt
5 Rura stalowa osłonowa ze szwem  DN200 ;  L= 12 m 219,1x4,9 3 szt
5 Rura ochronna SDR17 PE100 (PN10)Dy355x21,1  przy drzewach ;

L= 12 m
355x21,1 2 szt

6 Rura stalowa bez szwu  DN80 wg PN-EN 10216-1 88,9x3,2 20 mb
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6 Rura stalowa bez szwu  DN65 wg PN-EN 10216-1 76,1x2,9 32 mb
6 Rura stalowa  bez szwu  DN40   wg PN-EN 10216-1 48,3x2,6 12 mb
6 Rura stalowa bez szwu  DN15 wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 30 mb
1 Uszczelnienie wodo i gazoszczelne przez ściany zewnętrzne DN160 DN160 4 szt
1 Uszczelnienie wodo i gazoszczelne przez ściany zewnętrzne DN140 DN140 4 szt
1 Uszczelnienie wodo i gazoszczelne przez ściany zewnętrzne DN110 DN110 2 szt
2 Łańcuch uszczelniający przez ściany zewnętrzne  do studni

odwadniających
2 kpl

7 Kolano  DN100 wg DIN 2605-1 ( do muf kolanowych) 114,3x3,6 2 szt
7 Kolano DN150 wg DIN 2605-1 168,3x4,0 4 szt
7 Kolano  DN80 wg DIN 2605-1 88,9x3,2 16 szt
7 Kolano DN65 wg DIN 2605-1 76,1x2,9 18 szt
7 Kolano  DN40 wg DIN 2605-1 48,3x2,6 10 szt
8 Kolano DN15 wg DIN 2605-1 20 szt
9 Zasuwa FIG2110 PN16; Tmax=120 st C z wyciągniętym wrzecionem

DN150 – odcięcie na odpływie do kanalizacji
DN150 1 szt

10 Zasuwa FIG043  PN25; Tmax=150 st C z wyciągniętym wrzecionem  ;
DN40 - odwodnienie

DN40 2 szt

11 Skrzynki żeliwne terenowe  małe  – do trzpieni na studni
odwadniajacej

3 szt

12 Płozy H=35 mm ;243-269 (PEHD 250) do rury osłonowej  DN350 36 szt
13 Płozy H=35 mm;219-242 (PEHD225)  do rury osłonowej  DN300 10 szt
14 Płozy H=35 mm  ;195-218 (PEHD200)  do rury osłonowej  DN300 16 szt
15 Płozy H=35 mm;132-149  (PEHD140)  do rury osłonowej  DN200 24 szt
16 Manszety 250/350 na  średnice rur (250/350) 16 szt
17 Manszety 225/300 na  średnice rur (225/323,9) 4 szt
18 Manszety 200/300 na  średnice rur (200/323) 8 szt
19 Manszety 140/200 na  średnice rur (140/219,1) 8 szt
20 Detektor czterokanałowy z kompletem końcówek i puszek

przyłączeniowych oraz kablami przyłączeniowymi do wykonania
całości alarmu przyłącza.

1 kpl

21 Zawór kulowy spawany DN15; PN40; Tmax = 150 st –
węzeł odpowietrzenie

DN15 10 szt

22 Zawór  kulowy kołnierzowy  DN40 ;PN40 ; Tmax = 150 st C – odcięcie
w węźle

DN40 2 szt

23 Zawór  kulowy kołnierzowy  DN65 ;PN25 ; Tmax = 150 st C – odcięcie
w węźle

DN65 4 szt

24 Zawór  kulowy kołnierzowy  DN80 ;PN25 ; Tmax = 150 st C – odcięcie
w węźle

DN80 4 szt

UWAGA:  Wykonawca mo obowiązek do wyceny oraz przed zamówieniem elementów zweryfikowąć ilości materiałów  zamieszczone w liście
części ze schematem montażowym oraz trasą .

        Opracował
mgr inż. Marcin Gawron
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Pan Marcin Jerzy Gawron o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0504/05

adres zamieszkania ul. Piękna 23G/11, 50-506 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-SWC-NDE-KBB *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Pani Agnieszka Julia Jaworska-Gawron o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0094/09

adres zamieszkania ul. Piękna 23G/11, 50-506 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-KUH-X5I-1AQ *

Podpis jest prawidłowy
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