
Załącznik 1/3 

Zmiany i uszczegółowienie do projektu wykonawczego 

„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn300 od komory L-13 przy Al. Piłsudskiego do komory L-8  

w rejonie ul. Jabłońskiego w Rzeszowie” 

Zamawiający wprowadza zmiany do Projektu Wykonawczego: 

I. Komory ciepłownicze 

1. Komorę L-8A (wg projektu L-9/1) przeznaczonej do likwidacji do należy zachować ze względu 
na armaturę sekcyjną oraz połączenie pierścienia.  
W komorze, na sieci DN 300 od strony L- 9 zamontować  odpowietrzenia DN 25, od strony L-8 
spusty DN 80. W tym miejscu docelowo Op 1a zamienione zasilanie z powrotem na 
odgałęzieniu DN 200. 

2. Komorę L-9 do likwidacji. Jest poza trasą nowej sieci, obecnie zamontowana jest w niej 
armatura sekcyjna. Armaturę zdemontować i przekazać Zamawiającemu 

3. Komorę L-13 przeznaczoną do likwidacji do należy zachować ze względu na armaturę 
sekcyjną. Należy zamontować na sieci DN 300 od strony L-12 spusty o średnicy DN 80 ora 
przepustnice do wspawania DN 300 PN 25 

4. W remontowanych komorach zdemontować istniejąca izolację, rury oczyścić.  Nałożyć nowa 
powłokę antykorozyjną i izolacje termiczną zgodnie z zapisami PW. Płaszcz na izolacji 
wykonać z blachy aluminiowej gr. min. 0,7 mm. 

5. Remont części budowlanej wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w PW jak dla komory  
L-8 

II. Demontaż kanałów 
 
Sieć kanałową (całość kanału ciepłowniczego czyli ściany boczne, pokrywy i płyty denne 
oraz podbudowę) należy zdemontować wyłącznie w miejscach pokrywających się z 
przebudowywaną siecią ciepłowniczą.  
Pozostałe odcinki sieci kanałowej (nie pokrywające się z przebudowywaną siecią 
ciepłowniczą) należy zamulić i zamurować zgodnie z zapisami w PW.  
Zamulić i zamurować należy również odcinki kanałów pod ulicą Jabłońskiego i  
budynkiem Grunwaldzka 17  po zamontowaniu w nich rur ochronnych.  
Po wykonaniu zamulenia przedstawić protokoły z ilością i rodzajem materiału którym 
kanał został zamulony wraz z załącznikiem graficznym z oznaczenie zamulonego odcinka 
 

III. Drzewa i krzewy 
 

W opisie do PW podane są drzewa do wycinki i zabezpieczenia oraz do pozostawienia 
(przejście w kanale pod drzewami) oraz adnotacja, że dla 31 szt. drzew wystąpiono do 
Prezydenta z wnioskiem o zezwolenie na wycinkę. 
Zamawiający dokonał wytypowania drzew i krzewów do wycinki i po uzyskaniu zgody  
właścicieli wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji na wycinkę drzew.  
Wykaz drzew i  krzewów przewidzianych do wycinki stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ  
(cz. 1-4). 
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