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                                                                                                         Załącznik nr 1 

                                                                                 Znak sprawy:  KZP-1/252/TTZ/21/21/UE 
  

PPRROOGGRRAAMM    FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO  ––  UUŻŻYYTTKKOOWWYY  

((zzwwaannyy  ddaalleejj  „„PPFFUU””))  
 

Nazwa zamówienia:  

„Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych dla trzech zadań związanych 

z likwidacją wymiennikowni grupowych na terenie miasta Rzeszowa”, w tym: 
 

Zadanie 1:  

Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych do istniejących budynków w rejonie 

ul. Krzyżanowskiego i ul. Rejtana (wymiennikownia grupowa W-108), w tym: 
 

Etap I: obejmujący koncepcję trasy oznaczonej kolorem fioletowym wskazaną na 

mapie sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 do Programu funkcjonalno-użytkowego 

(zwanego dalej „PFU”),  realizowany w ramach działalności POIiŚ. 
 

Etap II obejmujący koncepcję trasy oznaczonej kolorem czerwonym wskazaną na 

mapie sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 do Programu funkcjonalno-użytkowego 

(zwanego dalej „PFU”), realizowany w ramach działalności bieżącej. 
 

Zadanie 2: 

Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych do istniejących budynków w rejonie 

ul. Krzyżanowskiego (wymiennikownia grupowa W-108A), obejmujący koncepcję 

trasy oznaczonej kolorem fioletowym wskazaną na mapie sytuacyjnej stanowiącej Zał. 

nr 3 do Programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej „PFU”), realizowana 

w ramach działalności POIiŚ.  
 

Zadanie 3.  

Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych do istniejących budynków w rejonie 

ul. Paderewskiego i ul. Rejtana (wymiennikownia grupowa C-1), obejmujący 

koncepcję trasy oznaczonej kolorem fioletowym wskazaną na mapie sytuacyjnej 

stanowiącej Zał. nr 3 do Programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej „PFU”), 

realizowana w ramach działalności POIiŚ. 
 

Adres realizacji:   

Rzeszów, ul.  ul. Krzyżanowskiego, Rejtana i Paderewskiego . 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 71321200-6 –  Usługi projektowe systemu grzewczego,  

 71242000-6 –  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 

 71247000-8 –  Nadzór nad robotami budowlanymi.  

 45000000-7 – Roboty budowlane, 

 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 

45200000-9 –  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów               

                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  

                       wodnej, 

 45231000-5 –  Roboty budowlane w zakresie  budowy rurociągów, ciągów   

                        Komunikacyjnych i linii energetycznych, 

 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 

 45232140-5 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 

 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   

                        nawierzchni autostrad, dróg, 

 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 

 45236000-0 – Wyrównanie terenu. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24 
 

Sporządziła: Barbara Blajer-Pisarek 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
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CZĘŚĆ OPISOWA: 
 

Rozdział I 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje: 

Część I: 

I/1. Opracowanie kompletnej Dokumentacji Projektowej (dla każdego Zadania oddzielnie, a 

w przypadku Zadania 1 dla każdego i Etapów oddzielnie), zgodnie z Koncepcją przebiegu 

przyłączy cieplnych w terenie trasy oznaczonej kolorami fioletowym i czerwonym 

wskazaną na mapie sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 do PFU i  Programem funkcjonalno-

Użytkowym (Załącznik nr 1 do SWZ),  

Opracowana dokumentacja projektowa musi posiadać wszystkie elementy wymagane dla 

projektu budowlano - wykonawczego oraz zawierać wszystkie niezbędne decyzje, opinie 

i uzgodnienia.  

I/2.  Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do 

realizacji sieci przyłączy cieplnych. 

 

 

Spis zawartości: 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

Rozdział I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Rozdział II.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WYKONANIA  

                     DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Rozdział III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WYKONANIA                   

                     BUDOWY PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 
 

Rozdział I    OGÓLNE WYTYCZNE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE PROJEKTOWANIA  

                     SIECI I PRZYŁĄCZY W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RZESZOWA.  

Rozdział II.  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ MATERIAŁY NA     

                     WYKONANIE PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH Z RUR I    

                     ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM MIASTA  

                     RZESZOWA 

Rozdział III. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAWORÓW KULOWYCH  

                     KOŁNIERZOWYCH I Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA 

Rozdział IV. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI ZŁĄCZY RUR (MUF)      

                     METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO ORAZ INSTALACJI ZŁĄCZY     

                     TERMOKURCZLIWYCH W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM W RZESZOWIE  

Rozdział V.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INWENTARYZACJI    

                     GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ  

Rozdział VI. WYMAGANIA DLA SPAWACZY I PERSONELU NADZORUJĄCEGO      

                      WYKONANIE PRAC SPAWALNICZYCH ORAZ BADANIA RTG SPOIN 

Rozdział VII. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRZEPUSTNIC ZAPOROWYCH 

                       PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM  

                       m. RZESZÓW 

Rozdział VIII WARUNKI TECHNICZNE do projektowania przyłączy cieplnych dla Zadania 1 

Rozdział IX WARUNKI TECHNICZNE do projektowania przyłączy cieplnych dla Zadania 2 

Rozdział X WARUNKI TECHNICZNE do projektowania przyłączy cieplnych dla Zadania 3 

 

Spis Załączników do PFU 
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I/3. Dokonanie na rzecz Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych 

nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym podpisanie w imieniu Zamawiającego 

umów użyczenia terenu (projekty umów zostaną przygotowane przez Zamawiającego). 

 

Uwaga: 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w odniesieniu do Załącznika nr …… do umowy - Koncepcją przebiegu 

przyłączy cieplnych. 

2. Rzeczywisty przebieg trasy przyłączy cieplnych w terenie Wykonawca bezwzględnie 

uzgodni z władającymi nieruchomościami terenowymi.  

3. Po uzyskaniu akceptacji przebiegu przyłączy cieplnych od właścicieli terenu, 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego podpisze ostateczne umowy wejścia w teren 

(projekty umów przygotuje Zamawiający na wniosek wykonawcy). 

4. Koszty rekompensat i odszkodowań dla właścicieli za udzielenie prawa do 

dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz podpisania umowy użyczenia 

terenu i zgody na wejście w teren ponosi Zamawiający. Jednakże, Zamawiający prosi 

o pisemną informację z 4 tygodniowym wyprzedzeniem o ewentualnych roszczeniach 

finansowych właścicieli terenu przed przekazaniem map do zgłoszenia przez Oddział 

Obsługi narad Koordynacyjnych Wydziału Geodezji Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
 

Kompletną Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 
 

- Warunkami technicznymi do projektowania przyłączy cieplnych, zawartymi w niniejszym 

Programie, 

- Wytycznymi techniczno - eksploatacyjnymi do projektowania sieci w systemie 

ciepłowniczym Rzeszowa, zawartymi w niniejszym Programie, 

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych 

sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym 

w Rzeszowie, zawartymi w niniejszym Programie. 

- Wymaganiami technicznymi dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania 

w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów, zawartymi w niniejszym Programie, 

 - Wymaganiami Technicznymi dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do 

wspawania,  zawartymi w niniejszym Programie. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej 

znajduje się w Rozdziale II Programu. 

I/6. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego podczas wykonywania 

prac budowlanych przedmiotu zamówienia realizowanego na podstawie opracowanej 

dokumentacji zgodnie z warunkami SWZ wraz z załącznikami.  

        Czynności sprawowane w ramach nadzoru autorskiego, sprawowane będą na każde 

wezwanie Zamawiającego lub właściwego organu.  

 

I.7. „Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych dla trzech zadań związanych z 

likwidacją wymiennikowni grupowych na terenie miasta Rzeszowa”, w tym: 

 

Zadanie 1:  

Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych do istniejących budynków w rejonie ul. 

Krzyżanowskiego i ul. Rejtana (wymiennikownia grupowa W-108), w tym: 

 

Etap I: obejmujący koncepcję trasy oznaczonej kolorem fioletowym wskazaną na mapie 

sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 do PFU,  realizowany w ramach działalności POIiŚ. 
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Etap II obejmujący koncepcję trasy oznaczonej kolorem czerwonym wskazaną na mapie 

sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 do PFU realizowany w ramach działalności bieżącej. 
 

Zadanie 2: 

Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych do istniejących budynków w rejonie ul. 

Krzyżanowskiego (wymiennikownia grupowa W-108A), obejmujący koncepcję trasy oznaczonej 

kolorem fioletowym wskazaną na mapie sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 do PFU realizowana w 

ramach działalności POIiŚ.  
 

Zadanie 3.  

Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych do istniejących budynków w rejonie ul. 

Paderewskiego i ul. Rejtana (wymiennikownia grupowa C-1), obejmujący koncepcję trasy 

oznaczonej kolorem fioletowym wskazaną na mapie sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 do Programu 

funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej „PFU”) będącego Załącznikiem nr 1 do SWZ realizowana w 

ramach działalności POIiŚ.  

 

Uwaga:  

Długość przyłączy realizowanych w ramach działalności POIiŚ nie może być krótsza niż 2 126 mb 

odnosząc się do średnic: 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125. W przypadku, gdy będzie krótsza należy 

zwiększyć zakres POIiŚ o długość odcinków realizowanych w działalności bieżącej. 
 

Materiały konieczne do wykonania zaprojektowanych przyłączy cieplnych zabezpiecza w całości 

Wykonawca. 

 

Rozdział II 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 
 

II.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich obowiązków projektanta                        

w przedmiocie zamówienia, określonych przepisami prawa. 

II.2. Kompletna Dokumentacja projektowa winna spełniać warunki ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w dalszej części 

jako Prawo Budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129), Rozporządzenia 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 r. Nr 120, poz. 1126), 

a także innych obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, w tym ustawy z dnia 21 

kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 

z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.  

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania w zakresie zastosowanych 

materiałów i urządzeń. 
 

II.3. Kompletna Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie elementy wymagane dla    

projektu budowlano-wykonawczego i zawierać co najmniej: 

− opis techniczny, 

− zestawienie materiałów, 

− trasę sieci ciepłowniczej na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów 

projektowych w skali 1:500, uzgodnioną z Wydziałem Geodezji Urzędu Miasta 

Rzeszowa – Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowych oraz z instytucjami 

i właścicielami infrastruktury podziemnej i nadziemnej, 

− profile podłużne, 

− schemat montażowy sieci, 

− schemat instalacji alarmowej, 
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− rozwiązania techniczne odwodnień i odpowietrzeń sieci, w tym rozwiązanie 

odprowadzenia wody, uzgodnione z MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie, 

− rysunki szczegółowe, 

− projekty rozwiązań kolizji uzgodnione branżowo (w przypadku wystąpienia kolizji), 

− obliczenia sprawdzające w zakresie wynikającym z przepisów,  

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

− protokół wraz z mapą z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, 

− uzgodnienie z MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., 

− mapy ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów, 

II.4. Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, map ewidencji gruntów i wypisów  

z rejestru gruntów należy do Wykonawcy. 
 

II.5. Trasę przyłączy należy uzgodnić w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (WGUMRz-OUDP).  
 

II.6. Trasę projektowanych przyłączy cieplnych należy przedłożyć do akceptacji w MPEC - 

Rzeszów Sp. z o.o. przed złożeniem w WGUMRz-OUDP. Projekt budowlano-wykonawczy 

przyłączy cieplnych należy przedłożyć do uzgodnienia z MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. 
 

II.7. W ramach kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga się wykonania także: 

− projektów rozwiązań kolizji uzgodnionych branżowo (w przypadku wystąpienia kolizji), 

− operatu hydrogeologicznego, 

− inwentaryzacji zieleni z gospodarką zielenią i preliminarzem kosztów (gdy istnieje taka 

potrzeba). 
 

II.8.  Kompletna Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie niezbędne decyzje, w tym 

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje środowiskowe oraz 

warunki, w tym warunki techniczne i zezwolenia na umieszczenie sieci w pasie drogowym 

z Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, warunki techniczne z Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, i inne których konieczność uzyskania 

wystąpi, a także pozytywne opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów prawa, w tym 

również ewentualne decyzje na wycinkę drzew. 
 

II.9. Kompletna Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy umożliwiające 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót leży po 

stronie Wykonawcy. 
 

II.10.Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wyjaśniania zgłoszonych przez 

Zamawiającego wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i dostawy. 
 

II.11.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,               

(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129), z uwzględnieniem etapów realizacji. 
 

II.12. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SWZ wraz z załącznikami (w tym w niniejszym 

Programie), a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu 

zamówienia należy traktować jako oczywiste. 

II.13. Wymagania dotyczące formy przygotowania dokumentacji projektowej. 
 

II.14.1. Szata graficzna  
 

Dokumentacja projektowa w zakresie Projektu budowlano-wykonawczego, 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny 

stanowić oddzielne opracowania.  
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  Każde opracowanie powinno zawierać; 

o stronę tytułową, 

o spis treści (nie dotyczy przedmiaru robót), 

o część opisową (nie dotyczy przedmiaru robót), 

o część rysunkową (dotyczy Dokumentacji projektowej), 

o obliczenia (dotyczy Dokumentacji projektowej – w przypadku konieczności 

wykonania), 

o załączniki, tj. decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, itp. (dotyczy 

Dokumentacji projektowej).  

  Opracowania jw. należy wykonać w języku polskim. 
 

II.14.2.Dokumentację projektową należy wykonać w ilości: 

o Projekt budowlano-wykonawczy - 5 egzemplarzy w formie papierowej 

i 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płytce CD.  
 

II.14.3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie 

elektronicznej na płytce CD.  
 

II.14.4.Format plików dla wersji elektronicznej 

o rysunki - format plików .pdf, 

o część opisowa - format plików .doc, 
 

Rozdział III  

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WYKONANIA BUDOWY 

PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH 
 

III.1. Przedmiot zamówienia w zakresie budowy przyłączy cieplnych należy wykonać zgodnie 

z: 

a) Opracowanym Projektem Budowlano-Wykonawczym, 

b) Opracowaną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

c) Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie 

podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie 

ciepłowniczym w Rzeszowie, zawartymi w niniejszym Programie,  

d) Warunkami wykonania i odbioru złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego 

oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym Rzeszowa, zawartymi 

w niniejszym Programie, 

e) Wymaganiami technicznymi dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania 

w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów, zawartymi w niniejszym Programie,  

f) Wymaganiami Technicznymi dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do 

wspawania, zawartymi w niniejszym Programie, 

g) Wymaganiami dotyczącymi wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

zawartymi w niniejszym Programie, 

h) Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego  wykonanie prac spawalniczych oraz 

badania rtg spoin, zawartymi w niniejszym Programie, 

i) Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz 

z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp. 
 

 

 III.2. Wykonawca w zakresie budowy przyłączy cieplnych zobowiązany jest do:  

1. „Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych dla trzech zadań związanych z likwidacją 

wymiennikowni grupowych na terenie miasta Rzeszowa”, w tym: 

 

Zadanie 1:  

Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych do istniejących budynków w rejonie ul. 

Krzyżanowskiego i ul. Rejtana (wymiennikownia grupowa W-108), w tym: 
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Etap I: obejmujący koncepcję trasy oznaczonej kolorem fioletowym wskazaną na mapie 

sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 do PFU,  realizowany w ramach działalności POIiŚ. 

 

Etap II obejmujący koncepcję trasy oznaczonej kolorem czerwonym wskazaną na mapie 

sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 do PFU, realizowany w ramach działalności bieżącej. 
 

Zadanie 2: 

Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych do istniejących budynków w rejonie ul. 

Krzyżanowskiego (wymiennikownia grupowa W-108A), obejmujący koncepcję trasy 

oznaczonej kolorem fioletowym wskazaną na mapie sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 PFU 

realizowana w ramach działalności POIiŚ.  
 

Zadanie 3.  

Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych do istniejących budynków w rejonie ul. 

Paderewskiego i ul. Rejtana (wymiennikownia grupowa C-1), obejmujący koncepcję trasy 

oznaczonej kolorem fioletowym wskazaną na mapie sytuacyjnej stanowiącej Zał. nr 3 do PFU 

realizowana w ramach działalności POIiŚ.  

 

zgodnie z wykonaną Dokumentacją Projektową wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami 

wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, 

a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów dodatkowych związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia, 

2. Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i Ppoż. oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za 

wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za 

szkody wyrządzone podczas wykonywania  przedmiotu zamówienia jak i powstałe po zakończeniu 

umowy.  

3. Zabezpieczenie terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami 

BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz poniesienie pełnej odpowiedzialności za 

teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości. 

4. Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie 

usuwał lub odpowiednio składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady 

i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

 5. Zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez nadzór nad budową oraz nad 

prowadzonymi pracami przez kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone w Rozdziale VII pkt 1.3.c) SWZ. 

 Zamawiający żąda, obecności kierownika budowy lub kierownika robót na budowie przez cały 

okres jej trwania. W przypadku uzasadnionej nieobecności kierownika budowy na terenie budowy, 

spowodowanej wykonywaniem obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji lub 

niezbędnych do realizacji procesu budowy, zastępstwo pełnił będzie kierownik robót posiadający 

kwalifikacje i doświadczenie określone w Rozdziale VII pkt 1.3.c) SWZ. 

       Zamawiający informuję, iż w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie 

wstrzyma prace, nakazując pracownikom wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie 

go. Roboty zostaną wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawcę. 

Wstrzymanie prac przez zamawiającego nie będzie skutkowało przedłużeniem terminu wykonania 

inwestycji. 

6. Wykonanie robot geodezyjnych (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej) zgodnie 

z wymaganiami określonymi w niniejszym Programie. 

 Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu przed wykonaniem obsypki piaskowej, 

w miejscach ustalonych z Zamawiającym, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne 

wykonanej sieci.  

7. Wykonanie robót ziemnych polegających na odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzenia do 

stanu pierwotnego terenu robót oraz terenów nie będącego terenem budowy, a związanych z tymi 
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robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów, które 

wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskanie stosownych protokołów 

odbiorowych, które należy przekazać Zamawiającemu zgodnie z warunkami zawartymi 

w dokumentacji projektowej. 

8. Zabezpieczenia materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Materiały 

muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami 

wykonawczymi do tej Ustawy, muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą 

techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie 

deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz 

muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 

Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez 

inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego. 

Czynność tą należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego protokołu odbioru. Przy 

każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. 

deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne. 

9. Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji 

teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych oraz 

innych urządzeń uzbrojenia terenu, wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia 

z uwzględnieniem uwag i zaleceń zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w PB oraz 

w protokole z narady koordynacyjnej Wydziału Geodezji - Oddział Uzgodnień Dokumentacji 

Projektowych Urzędu Miasta Rzeszowa. Wykonawca uzyska stosowne protokoły odbiorowe, które 

przekaże Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej.. Protokoły odbioru uzbrojenia przez 

właścicieli powinny zawierać załączniki w postaci kopi Projektu Zagospodarowania Terenu 

z dokładnym wskazaniem lokalizacji odbieranego uzbrojenia. Protokoły te Wykonawca powinien 

okazać na każdorazowe żądanie inspektora nadzoru.  

 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z budową  

infrastruktury podziemnej, która koliduje z budowanymi przyłączami cieplnymi (w tym 

również uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu). 

  10. Przed rozpoczęciem prac opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia – BIOZ. 

11. Wykonanie badań radiograficznych 100% spoin. 

Kontrola radiograficzna winna być przeprowadzana wg wymagań normy PN-EN 13480-5:2012, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Programie. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć w trakcie realizacji robót częściowy 

protokół oraz radiogramy wraz ze schematem badań radiograficznych dla wskazanego, wybranego 

przez Zamawiającego odcinka sieci ciepłowniczej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie 

kontroli radiograficznej losowo wybranych połączeń. 

Laboratorium, z którego będzie korzystał Wykonawca wykonując badania spoin, musi posiadać 

udokumentowane uznanie Urzędu Dozoru Technicznego, spełniające kryteria normy PN-EN 

ISO/IEC 17025:2005. 

12. Wykonanie połączeń spawanych bez względu na średnicę rurociągu poprzez spawanie metodą TIG 

w osłonie argonu zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Programie. 

13. Sukcesywne uzyskiwanie od inspektora nadzoru odbioru muf zgodnie z wymaganiami 

technicznymi, określonymi w niniejszym Programie. 
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14. Wykonanie płukania sieci do uzyskania w wodzie popłucznej wartości zawiesiny ogólnej nie 

większej niż 5,5 mg/l.  

15. Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci kanałowej, zdemontowane  

nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi zagospodarować, zutylizować we własnym 

zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz 

z przepisami wykonawczymi.  

16. Wszelkie materiały powstałe z demontażu nawierzchni dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi 

zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, 

Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. 

17. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, 

a będące w pasie prowadzenia robót. Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą.  

18. Spisanie protokołów wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót 

protokołów oddania terenu budowy władającym działkami, sporządzonych przy współudziale 

Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego 

dokumentacji odbiorowej. 

19. Respektowanie praw władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonych          

w spisanych z nimi umowach. 

W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczególności: 

- składowania materiałów, 

- wykonania dróg dojazdowych, 

- prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych, itp. na działkach nie objętych umowami, 

Wykonawca uzyska zgodę właścicieli tych działek we własnym zakresie i na swój koszt. 

20. Ubezpieczenie terenu budowy oraz robót od wszystkich ryzyk, które mogą zaistnieć w czasie 

realizacji przedmiotu umowy na cały okres jego realizacji. Przez ubezpieczenie od wszystkich 

ryzyk rozumie się ubezpieczenie obejmujące ochroną ubezpieczeniową wszelkie szkody materialne 

w przedmiocie umowy o wykonanie robót budowlanych wywołane przez zdarzenie losowe (takie 

jak np. ogień, huragan, powódź), czyli zniszczenie lub uszkodzenie materiałów budowlanych 

i montowanych urządzeń oraz zniszczenie lub uszkodzenie powodujące konieczność odtworzenia 

robót i naprawy lub wymiany wznoszonych obiektów albo montowanych urządzeń. Rozumie się 

przez to również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie 

winno również zawierać ubezpieczenie od zniszczenia lub kradzieży przez osoby trzecie. 

Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od wszystkich wyżej 

wymienionych ryzyk, zwaną dalej „umową ubezpieczenia” na czas trwania Umowy, na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego brutto. Umowa ta powinna 

obejmować również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe 

wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót lub użytkowaniem placu budowy. 

Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie może być niższa niż 100 000,00 

zł (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno zdarzenie, dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich 

następstwami w postaci utraconych korzyści.  

Umowa ubezpieczenia powinna obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowany 

przedmiot umowy.  

W przypadku, gdy Umowa ubezpieczenia będzie ważna przez okres krótszy niż okres realizacji 

umowy, Wykonawca jest obowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres 

realizacji umowy i przedłożyć Zamawiającemu dokument stwierdzający ciągłość ochrony 

ubezpieczeniowej w terminie 3 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

ubezpieczenia. Dotyczy to również dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od OC złożonego zgodnie z postanowieniem z Rozdziału VII pkt 1.2.b) SWZ.  

Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia spełniającej warunki opisane w niniejszym 

ustępie lub nie zapewni jej ważności przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający 
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może odstąpić od Umowy bądź zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub przedłużyć ją na 

koszt Wykonawcy.  

W przypadku wypłaty świadczenia skutkującej zmniejszeniem sumy gwarancyjnej poniżej 

wartości wymaganej tj. 100 000,00 zł, Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego 

doubezpieczenia się. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku związanego 

z doubezpieczeniem się, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zawrzeć odpowiednią umowę 

ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.  

21. Uzyskanie stosownego zezwolenia zarządcy dróg dotyczącego transportu materiałów potrzebnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy. 
 

22. Prowadzenie dziennika odbioru poszczególnych etapów prac wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia. 

 Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie wstrzymaniem prac oraz prawem do 

naliczania kar umownych, określonych w Rozdziale XIX SWZ. 

23. Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów odbiorowych i uzyskanie pisemnej aprobaty 

Zamawiającego przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
 

24. Zgłoszenie do odbioru końcowego należy dokonać poprzez zawiadomienie Zamawiającego faksem 

lub na piśmie o gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia. 
 

25. Respektowanie wymagań dodatkowych, o których mowa w poniższych punktach. 
 

III.3.  Informacje i wymagania dodatkowe: 
 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych (kolana, 

trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie z wyłączeniem zastosowania odcinków rur 

dłuższych niż 12 m, o ile podyktowane jest to względami technologicznymi i nie powoduje kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem. Punkty włączenia do istniejących sieci ciepłowniczych muszą być 

zachowane. Zmiany te nie mogą powodować odstępstwa powyżej 0,3 m od trasy przyłączy 

cieplnych przedstawionych w projekcie. 

 Wszystkie odstępstwa od Projektu budowlano-wykonawczego muszą być zatwierdzone przez 

projektanta przedmiotowej sieci i przyłącza (poprzez stosowne zapisy na kopii projektu) oraz 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego. 

 Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego. 

 Poprzez zmianę trasy należy rozumieć każde odstępstwo od zatwierdzonego uzgodnienia 

z narady koordynacyjnej przez Wydział Geodezji - Oddział Uzgodnień Dokumentacji 

Projektowych Urzędu Miasta Rzeszowa adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów. 

 Za brak przedłożenia dokumentacji powykonawczej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

naliczenia kar umownych, określonych w Rozdziale XIX SWZ. 

 Każda zmiana trasy przyłączy cieplnych wymaga bezwzględnie pisemnej akceptacji 

właściciela danej nieruchomości. Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie 

Wykonawcy. 

2. Koszty związane z napełnianiem sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych nośnikiem ciepła oraz 

uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający. 

3. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na danym etapie robót, należy uzgodnić na roboczo 

z inspektorem nadzoru długość odcinka, na którym będą realizowane roboty ziemne. 

 Brak akceptacji inspektora nadzoru poprzez wpis do dziennika odbioru poszczególnych etapów 

prac, skutkować będzie wstrzymaniem prac oraz prawem do naliczania kar umownych, 

określonych w Rozdziale XIX SWZ. 

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, które zgłosiły 

roszczenia w związku z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową 

zarówno co do roszczeń zgłoszonych w trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 
 

UWAGA: 

Materiały preizolowane oraz armatura muszą spełniać wymagania określone szczegółowo 

w Rozdziale nr II pn.: „WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ MATERIAŁY 

NA WYKONANIE PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTÓW 

PREIZOLOWANYCH W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM MIASTA  RZESZOWA”, Rozdziale nr III 

pn.: „WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAWORÓW KULOWYCH KOŁNIERZOWYCH 

I Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA” i Rozdziale VII pn.: „WYMAGANIA TECHNICZNE DLA 

PRZEPUSTNIC ZAPOROWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W SYSTEMIE 

CIEPŁOWNICZYM m. RZESZÓW”. 

Rozdział I 

OGÓLNE WYTYCZNE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE PROJEKTOWANIA SIECI 

I PRZYŁĄCZY W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RZESZOWA.  
 

1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

1.1. Podstawą opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci i przyłącza cieplnego są 

warunki techniczne do projektowania przedmiotowego zadania oraz warunki techniczne 

jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur 

i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie oraz niniejsze 

Warunki Techniczno -Eksploatacyjne. 
 

1.2. Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza cieplnego musi być opracowany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Prawa Budowlanego, Prawa 

Energetycznego, Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż. oraz wymaganiami 

producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. 
 

1.3. Warunkiem przekazania projektu do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia z MPEC - 

Rzeszów Sp. z o.o. Do uzgodnienia w MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. należy przedłożyć  

egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego przyłącza cieplnego wraz z załączonym 

protokołem i mapą z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddziału Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowych.  
 
2. Zawartość dokumentacji projektowej 
 

2.1. Projekt budowlano-wykonawczego przyłącza cieplnego powinien zawierać wszystkie 

elementy wymagane dla budowlano-wykonawczego i zawierać co najmniej:  

 opis techniczny, 

 obliczenia sprawdzające (hydrauliczne, wytrzymałościowe, itp.), 

 zestawienie materiałów, 

 rysunki: 

• projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny) z oznaczeniem przyłączanego 

obiektu i plan trasy sieci ciepłowniczej, 

• rzut piwnic lub pomieszczeń, przez które prowadzi trasa przyłącza, 

• profil przyłącza cieplnego, 

• schemat montażowy przyłącza cieplnego, 

• schemat instalacji alarmowej przyłącza cieplnego, 

• rzut i przekroje komór ciepłowniczych, 

• projekty rozwiązań kolizji, uzgodnione branżowo, 

• rozwiązania konstrukcyjne: komór ciepłowniczych, podpór ruchomych, konstrukcji 

wsporczych - w przypadku sieci ciepłowniczej w podziemnej technologii tradycyjnej 

lub napowietrznej, punktów stałych i innych elementów niezbędnych do realizacji sieci, 

• rozwiązania odwodnień i odpowietrzeń sieci, 
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• operat hydrogeologiczny 

 wytyczne prób i montażu, 

 wszelkie niezbędne decyzje, zezwolenia, warunki, w tym warunki techniczne 

i zezwolenia na umieszczenie sieci w pasie drogowym z Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie, i inne których konieczność uzyskania wystąpi, a także pozytywne opinie 

i uzgodnienia wynikające z przepisów prawa, 

 uzgodnienia trasy przyłącza cieplnego z właścicielami i użytkownikami nieruchomości, 

 uzgodnienia z instytucjami i właścicielami infrastruktury pod- i nadziemnej, 
 

2.2. Dokumentacja projektowa winna spełniać warunki ustawy Prawo Budowlane oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, 

poz. 1129), Rozporządzenia 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 r. Nr 120, poz. 1126), a także innych obowiązujących w tym 

zakresie norm i przepisów, w tym ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i przepisów 

wykonawczych do tej ustawy.  
 

3. Zakres stosowania warunków 
 

3.1.  Przyłącza cieplne przystosowane do przesyłu wody gorącej o temperaturze do 135 0C i przy 

ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa. 
 

4. Ogólne wytyczne wyboru technologii  
 

4.1. Sieć cieplną oraz przyłącza podziemne należy projektować w systemie rur preizolowanych, 

z wyłączeniem przypadków ujętych w p-cie 4.3. Materiały i elementy preizolowane winny 

spełniać wymagania Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać materiały 

i elementy preizolowane w systemie ciepłowniczym Rzeszowa. 

4.3. Sieć cieplną oraz przyłącza cieplne w technologii tradycyjnej należy projektować: 

 w komorach ciepłowniczych, 

 w przypadku, gdy trasa sieci prowadzi przez obiekty (zabudowania), 
 

5. Trasa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy cieplnych, kolizje  
 

5.1. Trasa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy cieplnych winna być naniesiona na aktualnych 

podkładach geodezyjnych przeznaczonych do celów projektowania.  

5.2. Przebieg trasy sieci ciepłowniczej oraz przyłączy cieplnych musi być zgodny 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzbrojenia podziemnego i ochrony zieleni. 

5.3. Trasę sieci ciepłowniczej oraz przyłączy cieplnych należy projektować poza jezdniami – 

z wyjątkiem przejść poprzecznych oraz poza miejscami postojowymi na zorganizowanych 

parkingach. Projekt zagospodarowania terenu tj. obiektów, zieleni, tras komunikacyjnych 

powinien uwzględniać możliwość płynnego i szybkiego usuwania awarii oraz wykonywania 

remontów i konserwacji projektowanych przyłączy. 

5.4. Sieć ciepłowniczą oraz przyłącza cieplne należy projektować poza zabudowaniami, po 

możliwie najkrótszej trasie. Przyłącze cieplne powinno być zaprojektowane bezpośrednio do 

pomieszczenia węzła cieplnego.  

5.5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie sieci ciepłowniczej w obiektach. 

Wówczas, po podpisaniu stosownej umowy przez właściciela obiektu, trasę sieci 

ciepłowniczej należy projektować przez pomieszczenia ogólnodostępne. W przypadku 

lokalizacji w tych pomieszczeniach odcięć, odpowietrzeń lub odwodnień, wyposażonych 

w studnie schładzającą, szczegółowe rozwiązania należy dołączyć do dokumentacji. 

5.6. Kolizje poprzeczne można rozwiązać poprzez prowadzenie sieci ciepłowniczej oraz 

przyłączy cieplnych preizolowanej nad lub pod urządzeniami infrastruktury podziemnej. 
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Projekt przyłączy cieplnych powinien zawierać szczegółowe rozwiązanie kolizji, zgodnie 

z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń infrastruktury podziemnej. 

Rozwiązanie kolizji projektant winien uzgodnić branżowo, a uzgodnienie załączyć do 

projektu. 

5.7. Kolizje z jezdniami i torami kolejowymi. 

5.7.1. Przejście poprzeczne rurociągu ciepłowniczego pod jezdniami o dużym natężeniu 

ruchu należy projektować w rurach osłonowych. Szczegółowe rozwiązanie winno być 

zawarte w dokumentacji ,zgodnie zapisem zawartym w Rozdziale VIII. 

5.7.2. Przejście rurociągu ciepłowniczego w miejscach małego natężenia ruchu (np. jezdnie 

o charakterze lokalnym lub osiedlowe miejsca postojowe) należy projektować bez rur 

osłonowych, z zastosowaniem lub nie stosując płyt odciążających. Minimalna odległość 

od wierzchu rury do podstawy nawierzchni drogi, przy której nie musi stosować się 

płyty odciążającej wynosi 40 cm. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy 

zastosować nad siecią ciepłowniczą płyty odciążające. 

5.8. Przy projektowaniu sieci ciepłowniczej oraz przyłączy cieplnych, przewody powinny być 

prowadzone w układzie poziomym, przewód zasilający winien znajdować z prawej strony, 

patrząc w kierunku przepływu nośnika ciepła w przewodzie zasilającym. 

5.9. Przyłącza cieplne należy projektować z minimalnym spadkiem 0,30/00. W szczególnych 

przypadkach dopuszcza się ułożenie przewodów z mniejszym spadkiem, a krótkie odcinki 

bez spadku, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia ciepłociągu. 
 

6. Przewody 
 

6.1. Przyłącza cieplne w technologii tradycyjnej należy projektować z rur stalowych bez szwu 

przewodowych wg PN-80/H-74219, drugiej klasy dokładności, o sprawdzonej szczelności. 

Rury powinny posiadać atest hutniczy oraz poświadczenie badania jakościowego przez 

Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego ZETOM. 

6.2. Przyłącza cieplne w technologii preizolowanej – wymagania: 

 Rury przewodowe - z rur stalowych, ze stali P235GHT lub R35 bez szwu. Dopuszcza się 

rury ze szwem wzdłużnym. Nie dopuszcza się rur ze szwem spiralnym. Rury muszą być 

odtłuszczone i śrutowane.  

 Rury osłonowe - z polietylenu o dużej gęstości, spełniającego wymagania ujęte w PN EN 

253 System rur preizolowanych dla podziemnej sieci ciepłowniczej. Zespół  rurowy ze 

stalowych rur przewodzących, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego 

z polietylenu o wysokiej gęstości. 

 Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej, spełniającej wymagania PN EN 253 System 

rur preizolowanych dla podziemnej sieci ciepłowniczej. Zespół rurowy ze stalowych rur 

przewodzących, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

o wysokiej gęstości oraz: 

• odporności termicznej 135C z możliwością przekroczenia do 150C, 

• sztywna pianka poliuretanowa musi być spieniana cyklopentanem. 

6.3. Grubość izolacji preizolowanych rur i kształtek stanowić ma:  

 izolacja pogrubiona dla zakresu średnic rury przewodowej od Dn 20 mm do Dn 200 mm,  

 izolacja standardowa dla średnic rury przewodowej od Dn 250 mm. 

6.4. Izolacja termiczna  połączeń spawanych – mufy: 

Mufy należy projektować termokurczliwe podwójnie uszczelnione lub zgrzewane, zalewane 

pianką. Zamknięcia otworów wlewowych stosować tylko za pomocą korków zgrzewanych. 

Dla średnic rury przewodowej od Dn 350 mm należy stosować tylko mufy zgrzewane 

elektrycznie z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania umożliwiającej 

zapis i archiwizację parametrów procesów zgrzewania.  

6.5. Zespoły kształtek (łuki, trójniki, zwężki) wymagania zgodne z PN EN 448 – System rur 

preizolowanych dla podziemnej sieci ciepłowniczej. Zespół kształtek ze stalowych rur 
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przewodzących, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

o wysokiej gęstości. 

6.6. Średnicę przyłączy cieplnych należy przyjmować zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. Jeżeli warunki jw. nie określają średnicy 

przyłączy – zgodnie z ich obciążeniem cieplnym.  

6.7. W projekcie należy przewidzieć wykonanie badania szczelności sieci – badania radiologiczne 

100% spoin. 

Kontrola radiograficzna winna być przeprowadzana wg wymagań normy PN-EN 13480-5:2012 

Rurociągi przemysłowe metalowe Część 5: Kontrola i badania (poziom jakości zgodnie z 

normą EN ISO 5817:2007 poziom C, co odpowiada poziomowi akceptacji zgodnie z normą 

EN 12517 – poziom akceptacji 2). 
 

7. Odgałęzienia 
 

7.1. Odgałęzienie od istniejącej sieci ciepłowniczej, wykonanej w technologii tradycyjnej 

(kanałowej) należy wykonać jako odgałęzienie tradycyjne. Rozwiązanie konstrukcji 

obudowy odgałęzienia powinno być załączone do projektu. 

7.2. Odgałęzienie preizolowane, należy projektować z trójników preizolowanych wznośnych-

prostopadłych lub równoległych, z odejściem do góry, wykonanych zgodnie z PN EN 448 – 

System rur preizolowanych dla podziemnej sieci ciepłowniczej. Zespół kształtek ze 

stalowych rur przewodzących, poliuretanowej osłony termicznej i rury osłonowej 

z polietylenu o wysokiej gęstości. 
 

8. Armatura 
 

8.1. Armatura preizolowana. 

8.1.1. Zespół armatury – wymagania zgodne z PN EN 488 – System rur preizolowanych dla 

podziemnej sieci ciepłowniczej. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur 

przewodzących, poliuretanowej osłony termicznej i rury osłonowej z polietylenu 

o wysokiej gęstości. 

 Armatura odcinająca: 

 dla zakresu średnic do Dn 125 mm należy stosować zawory  z prostokątnym 

zakończeniem trzpieniowym do obsługi przy użyciu klucza, 

 dla zakresu średnic od Dn 150 mm należy stosować zawory do obsługi przy użyciu 

przekładni planetarnej zamontowanej na stałej lub przenośnej i klucza. 

 Armatury odcinającej nie należy projektować w jezdniach i parkingach oraz nie zaleca 

się w strefie  podlegającej przemieszczaniu w wyniku kompensacji sieci.  

8.1.2. Preizolowana armatura winna być sytuowana bezpośrednio w ziemi. Trzpień armatury 

powinien być umieszczony w obudowie. Długość trzpienia powinna umożliwiać obsługę 

armatury z powierzchni terenu. Na zaworze muszą  być oznakowane ustawienia - otwarte, 

zamknięte oraz zasilanie   kolorem czerwonym, powrót kolorem niebieskim.  

8.2. Armatura stosowana na sieciach ciepłowniczych w budynkach, komorach, napowietrznych:  

    - dla zakresu średnic do Dn 150 mm, zgodnie z zapisami Rozdziału III 

 - dla zakresu średnic powyżej Dn 150 mm, zgodnie z zapisami Rozdziału VII.  

8.3. Armaturę odcinającą należy projektować zgodnie z wymaganiami warunków wydanych 

przez MPEC dla konkretnej sieci, w przypadku braku takiej informacji armaturę odcinającą 

projektujemy: 

 na odgałęzieniu z sieci głównej, 

 w miejscach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, 

 na przyłącza cieplnym do budynku. 
 

9.  Odwodnienia 
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9.1. Odwodnienia należy wykonać w najniższych punktach sieci ciepłowniczej, systemu 

grawitacyjnego z możliwością spustu wody do kanalizacji. 

9.2. Odwodnienia sieci preizolowanych należy projektować poprzez odgałęzienia preizolowane 

skierowane w „dół” - zgodnie z wymaganiami pkt 6.2 Warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać materiały i elementy preizolowane  w systemie ciepłowniczy 

Rzeszowa. 

9.3. Minimalna średnica odwodnienia – Dn 25mm. 

9.4. Preizolowana armatura odwadniająca powinna odpowiadać wymaganiom: 

 korpus: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343, 

 kula: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343, 

 wrzeciono: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343, 

 uszczelki wrzeciona: nawęglane PTFE i FPM, 

 uszczelki kuli: nawęglane PTFE. 

9.5. Odwodnienia sieci ciepłowniczych w budynkach, komorach i napowietrznych - wymagania: 

 odwodnienia w budynkach należy lokalizować w pomieszczeniach ogólnodostępnych, 

wyposażonych w kanalizację, z zabezpieczeniem armatury odwadniającej skrzynką 

metalową z zamknięciem, lub w pomieszczeniach węzła cieplnego, 

 armaturę na odwodnieniach sieci napowietrznych należy montować w skrzynce 

metalowej z zamknięciem, 

 armatura na odwodnieniach powinna spełniać wymagania ujęte punktem 8.2. 

9.6. Dokumentacja techniczna powinna zawierać rozwiązanie odprowadzenia wody sieciowej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odprowadzenie wody z komór i sieci ciepłowniczych 

należy projektować jako grawitacyjne. 

9.7. W przypadku odprowadzenia schłodzonej wody do sieci kanalizacyjnych należy uzyskać 

warunki i zgodę właściciela tej sieci. 
 

10. Odpowietrzenia 
 

10.1. Odpowietrzenia należy wykonać w najwyższych punktach przyłączy cieplnych. 

10.2. Odpowietrzenia sieci preizolowanych należy projektować poprzez odgałęzienia 

preizolowane skierowane w „górę”. Indywidualny preizolowany prefabrykat do 

odpowietrzenia z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej, zapreizolowany w całości- 

zgodnie z wymaganiami pkt 6.2 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

materiały i elementy preizolowane w systemie ciepłowniczy Rzeszowa.  

10.3. Minimalna średnica odpowietrzenia - Dn 15mm. 

10.4. Armatura na odpowietrzeniach powinna spełniać takie same wymagania jak armatura na 

odwodnieniach, zgodnie z punktem 9.2. 

10.5. Odpowietrzenia sieci ciepłowniczych w budynkach, komorach, sieci ciepłowniczych 

napowietrznych - wymagania: 

 odpowietrzenie w budynkach należy lokalizować w: pomieszczeniach ogólnodostępnych, 

wyposażonych w kanalizację, natomiast armatura odpowietrzająca musi być usytuowana 

w skrzynce metalowej z zamknięciem lub w pomieszczeniu węzła cieplnego, 

 odpowietrzenie na sieciach napowietrznych należy montować w skrzynce metalowej 

z zamknięciem, 

 wylot odpowietrzenia w komorach i pomieszczeniach węzłów cieplnych powinien być 

sprowadzony do dołu, na wysokość 15-20cm nad posadzkę. 

10.6. Przy projektowaniu przyłączy zaleca się umieszczenie odpowietrzeń w pomieszczeniach 

węzłów cieplnych. 
 

11. Kompensacja wydłużeń termicznych 
 

11.1. Projektując trasę przyłącza cieplnego dopuszcza się jedynie technikę instalacyjną 

„samokompensacji” z kompensacją wydłużeń termicznych z zastosowaniem: załamań typu 

„L” i „Z” oraz wydłużek typu „U”. 
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11.2. W szczególnych przypadkach, uzgodnionych z MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., dopuszcza się 

zastosowanie innych rozwiązań np. reliwery, osiowe kompensatory mieszkowe. 

11.3. Nie należy projektować kompensatorów jednorazowych bądź układów z podgrzewem 

wstępnym. 
 

12.  Punkty stałe 
 

12.1. Przyłączy cieplnych z rur i elementów preizolowanych powinny być projektowane tak, aby 

nie było potrzeby stosowania podpór stałych. Dopuszcza się stosowanie podpór stałych tylko 

w uzasadnionych przypadkach.  

12.2. Rozwiązanie konstrukcyjne punktów stałych, wraz z obliczeniami (a także podpór 

ślizgowych na sieciach tradycyjnych) należy  załączyć do dokumentacji technicznej sieci. 
 

13.   Przejścia przez przegrody budowlane 
 

13.1. Przejścia rurociągów preizolowanych przez przegrody budowlane, w szczególności przez 

ścianę budynku, komory, studzienki należy projektować jako szczelne z łańcuchem 

uszczelniającym. Szczegółowe rozwiązanie przejścia winno być załączone do dokumentacji 

technicznej sieci. 

13.2. Przejścia rurociągu ciepłowniczego wykonanego w technologii tradycyjnej przez zewnętrzną 

ścianę budynku, należy wykonać jako gazoszczelne, nie wymagające stałej obsługi. 

13.3. Przejścia rurociągu ciepłowniczego wykonanego w technologii tradycyjnej przez wewnętrzną 

ścianę budynku należy wykonać w rurach osłonowych. Średnica rury osłonowej powinna 

zapewnić swobodny ruch zaizolowanych przewodów oraz być wysunięta po obydwu 

stronach przegrody min. 3,0 cm.  
 

14.   Zabezpieczenie przed korozją 
 

14.1. Sieci ciepłownicze wykonane w technologii tradycyjnej należy pokryć powłoką 

antykorozyjną. 

14.2. Technologia wykonania powłok antykorozyjnych powinna być zgodna z Instrukcją KOR-3A. 

14.3.  Zaleca się stosowanie farb: 

 ftalowo-silikonowej przeciwrdzewnej tlenkowej czerwonej, 

 epoksydowej popielatej, 

 emalii kreodurowej tlenkowej czerwonej. 

 

15.   Izolacja termiczna 
 

15.1. Przyłącza cieplne wykonane w technologii tradycyjnej należy zaizolować termicznie stosując 

otuliny i maty lamelowe z wełny/waty szklanej lub wełny mineralnej. 

15.2. Izolacja cieplna rurociągów powinna spełniać wymagania normy PN-B-02421:2000 Izolacja 

cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

15.3. Jako płaszcz ochronny izolacji termicznej należy stosować: 

 nieplastyfikowanego PVC – w przypadku sieci ciepłowniczych prowadzonych 

w budynkach,  

 blachę stalową ocynkowaną – w przypadku sieci ciepłowniczych napowietrznych, 

w komorach ciepłowniczych, prowadzonych przez garaże oraz inne pomieszczenia 

o podwyższonym stopniu zagrożenia pożarowego.  

15.4. Armaturę odcinającą należy izolować w sposób umożliwiający jej łatwy i wielokrotny 

demontaż i montaż. 

15.5. Izolacja cieplna i płaszcz ochronny powinny posiadać wszystkie certyfikaty, świadectwa, 

dopuszczenia i atesty oraz być dostosowane do temperatury pracy nośnika ciepła (do 135C 

lub do 95C). 
 

16.  Oznaczenia 
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16.1. W dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczych należy nadać oznaczenia - zgodne 

z warunkami technicznymi wydanymi przez MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., dla armatury 

odcinającej, odwadniającej i odpowietrzającej. 

16.2. Elementy te powinny być dodatkowo oznaczone na tabliczkach, przymocowanych w trwały 

sposób w terenie np. do ścian budynków, słupków betonowych. 
 

17.  Instalacja alarmowa 
 

17.1 Sieci ciepłownicze preizolowane powinny być wyposażone w instalację do sygnalizowania 

zawilgocenia izolacji, typu impulsowego przewidzianą do doraźnej kontroli usterek za 

pomocą induktorowego miernika izolacji oraz przenośnego reflektometru impulsów. 

17.2 Ilość przewodów instalacji alarmowej winna wynosić: 

 jedna para usytuowana w pozycji 1000 i 1400 na tarczy zegara dla rur przewodowych 

o średnicy od Dn 20 mm do   Dn 150 mm 

 dwie pary usytuowane w pozycji 1000 i 1400 oraz 1100 i 1300 tarczy zegara dla rur 

przewodowych o średnicach od   Dn 200 mm. 

17.3 Instalacja alarmowa, bez względu na producenta rur preizolowanych, powinna spełniać 

następujące warunki: 

⇒  powinna być łączona w pętle o maksymalnej długości elektrycznej 1000 m 

- wartość rezystancji przyłączanej pętli winna być w zakresie błędów +/- 10 % od teoretycznej 

wartości obliczeniowej z długości pętli zgodnej z dokumentacją i oporności jednostkowej 

deklarowanej przez producenta (zwykle ok. 1,2 do 1,5  Ω/100 metrów), 

- wartość minimalna rezystancji izolacji wynosi Ri ≥ 10MΩ przy napięciu pomiarowym   DC 

500 V, 

⇒  wykonując odgałęzienie w lewo instalację alarmową przyłącza włączać w lewy przewód 

rurociągu, przy odgałęzieniu w prawo w prawy rurociągu. 

17.4 Dla wykonania instalacji alarmowej należy opracować schemat w formie wydruku i pliku 

CAD w formacie *.dwg (na płycie CD), załączony do dokumentacji technicznej sieci. 

17.5  Przewody w mufach należy łączyć za pomocą tulejek zaciskowych, a następnie lutować. 

17.6 Przewody instalacji alarmowej należy wyprowadzić na zewnątrz wszystkich końcówek 

termokurczliwych, do rurociągu przyspawać płaskownik stalowy, do niego zamontować 

puszkę hermetyczną typ P 1 (IP 41) i wprowadzić do niej przewody alarmowe. 

17.7  Po wykonaniu instalacji alarmowej należy sporządzić szczegółową inwentaryzację. 
 

18.  Uwagi końcowe 
 

18.1. Sieć ciepłowniczą należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania, 

odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych 

bezpośrednio w gruncie – zeszyt 2/2013” wymagania techniczne wydane przez Polskie 

Zrzeszenie Inżynierów i techników Sanitarnych Zarząd Główny, Izbę Gospodarczą 

Ciepłownictwo Polskie i Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie 

(zlecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury). 

18.2. Montaż armatury zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producentów oraz z Dokumentacją 

Techniczno-Ruchową tych urządzeń.  

 

Rozdział II 

WARUNKI  TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać materiały na 

wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych 

w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa.  
 

I.WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY  

PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ 
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Technologia rur i elementów preizolowanych musi pozwalać na ciągłą pracę sieci 

ciepłowniczej wodnej o parametrach obliczeniowych wody gorącej: temperatura 135/70oC i 

maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa oraz jakości spełniającej wymogi normy PN-85/C-04601 

„Woda do celów energetycznych – Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i 

zamkniętych obiegów ciepłowniczych”. 

W systemie rur dopuszcza się jedynie technikę instalacyjną „samokompensacji” 

z kompensacją wydłużeń termicznych z zastosowaniem: załamań typu „L” i „Z” oraz wydłużek 

typu „U”.  

Rurę przewodową, preizolowanych rur i kształtek, stanowić mają rury stalowe ze stali 

w gatunku P235GH, St 37,0 lub R-35 bez szwu. Dopuszcza się rury ze szwem wzdłużnym. Nie 

dopuszcza się rur ze szwem spiralnym. Rury muszą być odtłuszczone i śrutowane.  

Izolację cieplną stanowić ma sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem.  

Płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może być 

wykonany bezpośrednio, poprzez wytłaczanie na izolację. 

Grubość izolacji preizolowanych rur i kształtek stanowić ma: 

- izolacja pogrubiona dla zakresu średnic rury przewodowej od DN 20 mm do DN 200 mm, 

zgodnie z punktem II.3.2.1., 

- izolacja standardowa dla zakresu średnic rury przewodowej od DN 250 mm  wzwyż. 

Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej λ, mierzony w temperaturze +50 ºC nie 

może być większy niż 0,027 W/(m·K). 

Izolację złączy rur mają stanowić mufy: termokurczliwe z polietylenu usieciowanego radiacyjnie, 

podwójnie uszczelniane i zgrzewane elektrycznie, zalewane pianką. 

Nie dopuszcza się stosowania preizolowanych zaworów odcinających zblokowanych z 

armaturą do odwadniania rurociągów. Odwodnienia rurociągów mają się odbywać poprzez 

odgałęzienia preizolowane skierowane „w dół” zgodnie z punktem II.6.2.1. niniejszych Warunków 

Technicznych. Nie dopuszcza się opróżniania rurociągów poprzez wypompowywanie zładu za 

pomocą węża wprowadzanego przez zawór do wnętrza rurociągu.  

Odpowietrzenia rurociągów mają stanowić preizolowane odgałęzienia skierowane „do góry” wraz 

z indywidualnymi preizolowanymi prefabrykatami z zastosowaniem zaworów kulowych ze stali 

nierdzewnej, zgodnie z punktem II.6.2.2.1. niniejszych Warunków Technicznych. W 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie odpowietrzenia podwójnego lub 

pojedynczego zblokowanego łącznie z armaturą odcinającą we wspólnej preizolacji (punkt 

II.6.2.2.2. niniejszych Warunków Technicznych). Innym rozwiązaniem może być zastosowanie 

trójnika prostego preizolowanego, na którym zostanie zamontowany zawór kulowy i kolana 

skierowane w dół wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z punktem II.6.2.2.3. niniejszych 

Warunków Technicznych. 

Preizolowane rury i kształtki mają być wyposażone w instalację do sygnalizowania                  

zawilgocenia izolacji typu impulsowego. Dla zakresu średnic rury przewodowej od DN 20 mm do 

DN 150 mm należy zastosować jedną parę przewodów do sygnalizowania zawilgocenia 

ustawionych w pozycji 1000 i 1400 na tarczy zegara. Dla średnic DN 200 mm i powyżej stosować 

dwie pary przewodów w ustawieniu 1000 i 1400 oraz 1100 i 1300 (dla odgałęzień należy wykorzystać 

parę przewodów w ustawieniu 1000 i 1400). Wymagana minimalna wartość oporności izolacji 

mierzona na placu budowy winna wynosić 10MΩ  przy pomiarze prądem  o napięciu 500 V. 

     System rur i elementów preizolowanych winien odpowiadać wymaganiom jakościowym 

norm: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 14419 i PN-EN 13941 oraz 

posiadać oznakowanie znakiem budowlanym „B” lub „CE”. 
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II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH 
 

1.  Rura przewodowa 
 

1.1. Wymagania ogólne: 

1.1.1. Rura przewodowa musi być atestowaną rurą stalową bez szwu posiadającą, co 

najmniej certyfikat 3.1. zgodnie z normą PN-EN 10204+A1. Dopuszcza się rury ze 

szwem wzdłużnym. 

1.1.2. Średnica i grubość rur zgodna z normą PN-EN 253. 

1.1.3. Rura stalowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-

5 (odpowiada St37.0 wg DIN 1626 lub G235 wg PN-79/H-74244) lub PN-EN 10216-

2+A2 (odpowiada ST 37.0 wg DIN 1629 lub R35 wg PN-80/H-74219). 
 

1.2. Wymagania dodatkowe 

1.2.1. Stalowa rura przewodowa stosowana do preizolacji nie może zawierać spawów 

poprzecznych. 

1.2.2. W celu zapewnienia dobrej przyczepności pianki poliuretanowej, zewnętrzne 

powierzchnie wszystkich rur muszą być poddane śrutowaniu. 

1.2.3. Przed zaizolowaniem powierzchnie rur powinny być oczyszczone z oleju, smaru, 

kurzu, farby, rdzy lub innych zanieczyszczeń i wilgoci. 

1.2.4. Rury przewodowe muszą posiadać oznakowanie określające: producenta, gatunek stali 

i znak kontroli jakości. 

1.2.5. Końcówki rur preizolowanych muszą być pozbawione śladów rdzy oraz 

zabezpieczone antykorozyjnie przed wpływem warunków atmosferycznych. 

2.  Izolacja  

2.1. Wymagania ogólne: 

2.1.1. Jako materiał izolacyjny musi być stosowana sztywna pianka poliuretanowa. 

2.1.2. Pianka powinna spełniać wymagania normy PN-EN 253.  

2.1.3. Pianka  poliuretanowa powinna być spieniana cyklopentanem. Nie dopuszcza się 

spieniania za pomocą freonów twardych i miękkich oraz CO2. 
 

3.  Płaszcz osłonowy 

3.1. Wymagania ogólne: 

3.1.1. Płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może 

być wykonany bezpośrednio, poprzez wytłaczanie na izolację. 

3.1.2. Płaszcz osłonowy powinien  być wykonany z twardego polietylenu PE i spełniać 

wymagania zgodne z normą PN-EN 253.   

3.1.3. W procesie tłoczenia rur osłonowych dopuszcza się ponowne użycie najwyżej 15 % 

wagowo czystego materiału z odzysku (z przemiału) pochodzącego z własnej 

produkcji. 

3.1.4. Wewnętrzna powierzchnia rury osłonowej musi być poddana dodatkowej obróbce 

koronującej w kontrolowanym procesie technologicznym w celu zwiększenia jej 

chropowatości, a w efekcie zwiększenia jej przyczepności do pianki PUR. 

3.1.5. Na rury PE-HD producent musi przedstawić na życzenia certyfikat 3.1.B wg PN-EN 

10204+A1. 
 

3.2.Wymagania dodatkowe 

3.2.1. Średnice  rury osłonowej wynikające z pogrubienia izolacji cieplnej rurociągów. 
Lp. DN 

[mm] 

Dz 

[mm] 
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4.  Zespół rurowy 

             Gotowe rury preizolowane muszą spełniać następujące warunki: 

4.1.  Tolerancja średnicy zewnętrznej, odchylenia zewnętrzne, odchylenia od współosiowości 

oraz wytrzymałość na ścinanie muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253. 

4.2.  Długość nie izolowanego końca rury stalowej – min. 150 mm  

4.3.  Końce rur stalowych powinny być przygotowane do spawania zgodnie z normą  

PN-ISO 6761 

4.4.  Końce rur stalowych muszą być pozbawione śladów rdzy oraz zabezpieczone 

antykorozyjnie przed wpływem warunków atmosferycznych. 

4.5. Trwałość zespołu rurowego w ciągłej temperaturze pracy 135°C winna wynosić co najmniej 

30 lat. 
 

5.  Kształtki prefabrykowane 

5.1. Wymagania dla elementów użytych do preizolacji 

         Elementy użyte do preizolacji muszą spełniać wymagania, jak w punktach II. 1., II. 2., 

II.3. niniejszych Warunków Technicznych. 

5.1.1. Łuki stalowe: 

- w zakresie średnic od DN 20 mm do DN 100 mm – gięte na zimno, 

- w zakresie średnic większych – spawane, krótkie, z przedłużonymi ramionami lub 

gięte na gorąco. 

       Nie dopuszcza się stosowania kolan segmentowych. 

5.1.2. Trójniki         

Dopuszcza się stosowanie trójników w wykonaniu, zgodnym z normą PN-EN 448 za 

wyjątkiem bezpośredniego przyspawania rury odgałęźnej do rury głównej. 

5.1.3. Zwężki         

                Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metoda 

ciągnienia z rur bezszwowych spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych 

średnicach. 

Dopuszcza się stosowanie zwężki: 

- prefabrykowane preizolowane, 

- stalowe montowane na budowie i zaizolowane za pomocą złącz mufowych redukcyjnych 

pod warunkiem spełnienia wymogów jak wyżej. 

1. 20 110 

2. 25 110 

3. 32 125 

4. 40 125 

5. 50 140 

6. 65 160 

7. 80 200 

8. 100 225 

9. 125 250 

10. 150 315 

11. 200 355 
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Nie dopuszcza się do stosowania zwężek stalowych wykonanych: 

- metodą zwijania, 

-metodą wycinania. 
 

5.2.  Wymagania dla zespołu kształtek preizolowanych  

- Kształtki preizolowane muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 448.  

- Kształtki preizolowane na trójnikach powinny posiadać spoiny doczołowe (dotyczy 

rur osłonowych). 

- Końcówki stalowe kształtek preizolowanych muszą być pozbawione śladów rdzy oraz 

zabezpieczone antykorozyjnie przed wpływem warunków atmosferycznych. 

6.  Zespół armatury  

6.1. Wymagania ogólne 

6.1.1. Zespół armatury preizolowanej musi spełniać wymagania normy PN-EN 488,                            

a w szczególności: 

- Szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 1,6 MPa – 100 %. 

- Maksymalna temperatura pracy 135°C.  

- Zawory muszą posiadać certyfikat jakości i aprobatę techniczną. 

- Kierunek przepływu czynnika przez zawór – w obie strony. 

- Zawory mogą posiadać pełny przelot lub przelot przewężony (zredukowany). 

 

- Dla średnic do DN 150 mm – zawory z zakończeniem trzpieniowym do obsługi przy 

użyciu klucza. Dla średnic DN > 150 mm – zawory z zakończeniem trzpieniowym do 

obsługi przy użyciu przekładni planetarnej i klucza. 

- Przy preizolacji zaworów musi być uwzględnione pogrubienie izolacji cieplnej                   

w zakresie średnic od DN 20 mm do DN 200 mm. 

- Rury stalowe spawane do armatury muszą spełniać wymagania jak w punktach II. 1.1. 

i II. 1.2.  niniejszych Warunków Technicznych.  
 

6.2. Wymagania  dodatkowe dla odwodnień i odpowietrzeń 

6.2.1. Odwodnienia grawitacyjne  

6.2.1.1. Odwodnienia grawitacyjne z zaworem preizolowanym i zaworem stalowym 

odcinającym kulowym kołnierzowym – wg. szkicu 

 

 

Oznaczenia: 
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1 – Odgałęzienie do wykonania odwodnienia – trójnik (odgałęzienie boczne) prostopadły 

skierowany w dół preizolowany z instalacją alarmową, 

2 – Odcinek rury preizolowanej z instalacją alarmową, 

3 – Zawór odcinający preizolowany z instalacją alarmową, który musi odpowiadać 

warunkom określonym w pkt. 6.1.1. i 6.3 niniejszych Warunków Technicznych, 

4 – Uszczelnienie WGC z pierścieniem uszczelniającym gumowym, 

5 – Końcówka termokurczliwa, 

6 – Zawór stalowy odcinający kulowy kołnierzowy,  

7 – Kolanko hamburskie ze stali. 
 

Uwaga: Studnie odwadniające i odpowietrzające muszą być wykonane szczelnie z kręgów 

betonowych z uszczelkami, nie przepuszczające wody, w tym m.in. wód gruntowych. 

6.2.1.2. Odwodnienie grawitacyjne z indywidualnym preizolowanym prefabrykatem do 

odwodnienia z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej (zapreizolowany w całości 

– wg szkicu)  - w przypadku braku możliwości wykonania odwodnienia wg pkt 

6.2.1.1. 

 

Oznaczenia: 

1 – Odgałęzienie do wykonania odwodnienia – trójnik (odgałęzienie boczne) 

prostopadły skierowany w dół preizolowany z instalacją alarmową, 

2 –  Odcinek rury preizolowanej z instalacją alarmową,` 

3 –  Uszczelnienie WGC z pierścieniem uszczelniającym gumowym, 

       4 – Zawór kulowy ze stali nierdzewnej przystosowany do preizolacji,                                     

z wydłużonym trzpieniem zgodnie z wymogami, jak w punktach II. 6.2.3. 

niniejszych Warunków Technicznych,  

 5 – Kolanko ze stali nierdzewnej, 

         6 – Odcinek rury ze stali nierdzewnej, 

         7 – Końcówka termokurczliwa. 
    

Uwaga: Studnie odwadniające i odpowietrzające muszą być wykonane szczelnie z kręgów 

betonowych z uszczelkami, nie przepuszczające wody, w tym m.in. wód gruntowych. 
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6.2.2. Odpowietrzenia grawitacyjne  
 

6.2.2.1.Odpowietrzenie grawitacyjne z indywidualnym preizolowanym prefabrykatem do 

odpowietrzenia z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej (zapreizolowany                      

w całości – wg szkicu)   

 

 

      

Oznaczenia: 

               1 – Odgałęzienie do wykonania odpowietrzenia – trójnik (odgałęzienie boczne) 

prostopadły skierowany do góry preizolowany z instalacją alarmową, 

2 – Odcinek rury preizolowanej z instalacją alarmową, 

3 – Uszczelnienie WGC z pierścieniem uszczelniającym gumowym, 

4 – Zawór kulowy ze stali nierdzewnej przystosowany do preizolacji, z wydłużonym 

trzpieniem zgodnie z wymogami, jak w punktach II. 6.2.3 niniejszych Warunków 

Technicznych     

5 – Kolanko ze stali nierdzewnej, 

6 – Odcinek rury ze stali nierdzewnej, 

7 – Końcówka termokurczliwa. 
    

Uwaga: Studnie odwadniające i odpowietrzające muszą być wykonane szczelnie z kręgów 

betonowych z uszczelkami, nie przepuszczające wody, w tym m.in. wód gruntowych. 

 

 

6.2.2.2. Odpowietrzenie grawitacyjne pojedyncze lub podwójne zblokowane łącznie                      

z armaturą odcinającą we wspólnej preizolacji umieszczone w studni – 

stosowane w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych w MPEC-Rzeszów 

Sp. z o.o. 
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    Oznaczenia: 

               1 – Zawór odcinający preizolowany z instalacją alarmową, który musi odpowiadać 

warunkom określonym w pkt. 6.1.1. i 6.3 niniejszych Warunków Technicznych, 

2 – Króciec odpowietrzenia z wolnym końcem ze stali nierdzewnej, 

3 – Zawór kulowy odcinający do odpowietrzenia ze stali nierdzewnej, zgodnie                                 

z wymogami, jak w punktach II. 6.2.3 niniejszych Warunków Technicznych 

4 – Kolano ze stali nierdzewnej,     

5 – Odcinek rury ze stali nierdzewnej, 

6 – Końcówka termokurczliwa. 
    

 

6.2.2.3. Odpowietrzenie grawitacyjne z zastosowaniem trójnika prostego preizolowanego 

z zawór kulowym i kolanami skierowanymi w dół ze stali nierdzewnej 

umieszczone w studni – stosowane w uzasadnionych przypadkach 

uzgodnionych w MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. 

 

 

 

     Oznaczenia: 
 

              1 – Trójnik prefabrykowany preizolowany prosty z instalacją alarmową, 

2 – Króciec trójnika prostego z wolnym końcem ze stali nierdzewnej, 



Strona 25  

3 – Zawór kulowy odcinający do odpowietrzenia ze stali nierdzewnej, zgodnie                                 

z wymogami, jak w punktach II. 6.2.3 niniejszych Warunków Technicznych 

4 – Kolano ze stali nierdzewnej,     

5 – Odcinek rury ze stali nierdzewnej, 

6 – Końcówka termokurczliwa. 

 

6.2.3. Zawory montowane na odpowietrzeniach i odwodnieniach 

Zawory odcinające na odpowietrzeniach i odwodnieniach mają odpowiadać poniższym 

warunkom: 

- korpus: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343, 

- kula: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343, 

- wrzeciono: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343, 

- uszczelki wrzeciona: nawęglane PTFE i FPM, 

- uszczelki kuli: nawęglane PTFE. 

 

6.3.   Wymagania dodatkowe dla zaworów  

6.3.1. Zawory odcinające na sieciach rozdzielczych i przyłączach mają odpowiadać 

poniższym warunkom: 

- rodzaj materiału na korpus – stal węglowa, 

- rodzaj materiału na trzpień – stal węglowa, 

- rodzaj materiału na kulę – stal węglowa, 

- rodzaj materiału na siedlisko kuli – PTFE+C, 

- materiał uszczelnienia trzpienia – PTFE. 
 

7. Złącza mufowe 

7.1.Wymagania ogólne 

7.1.1. Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489. 

 

 

 

7.2.Wymagania dodatkowe 

7.2.1. Dla średnic od DN 20 mm do DN 300 mm wymaga się złącza mufowe 

termokurczliwe z polietylenu usieciowanego radiacyjnie podwójnie uszczelniane 

(klej+mastik), zalewane  pianką. Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się 

tylko za pomocą korków zgrzewanych. 

7.2.2. Dla średnic powyżej DN 300 wymaga się złącza mufowe zgrzewane,                                                

z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania, umożliwiającej zapis 

i archiwizację procesu zgrzewania. Izolowanie złączy musi odbywać się poprzez 

mechaniczne wtryśnięcie pianki PUR, z wykorzystaniem agregatu spieniającego, w 

ilości niezbędnej do wypełnienia przestrzeni pomiędzy osłoną i stalową rurą 

przewodową. 

7.2.3. Izolacja cieplna musi spełniać wymagania jak w punkcie II. 2 niniejszych Warunków 

Technicznych. 

8. Końcówki termokurczliwe 
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Końce rur preizolowanych w budynkach, studniach schładzających i komorach ciepłowniczych 

należy zabezpieczyć przeciw zawilgoceniu pianki końcówkami termokurczliwymi, które muszą 

spełniać poniższe wymagania:  

                             

Minimalne długości końcówek termokurczliwych:  

dla D ≤ 160mm    L1=60 mm,  L2=40 mm 

dla 160mm < D ≤ 450 mm  L1=80 mm,  L2=50 mm 

dla 450mm < D   L1=100 mm,  L2=70 mm 

Minimalna szerokość warstwy kleju 21 mm. 
 

9. Instalacja alarmowa 

9.1.Wymagania ogólne 

     Wszystkie zespoły preizolowane muszą być wyposażone w instalację do sygnalizowania                    

zawilgocenia izolacji, typu impulsowego. 

9.2.Wymagania dodatkowe 

8.2.1. Wszystkie zespoły preizolowane wyposażone być muszą w przewody instalacji 

alarmowej w ilości: 

- w jedną parę usytuowaną w pozycji 1000 i 1400 na tarczy zegara dla rur 

przewodowych o średnicy od DN 20 mm do  DN 150 mm, 

- w dwie pary usytuowane w pozycji 1000 i 1400  oraz  1100  i 1300  tarczy zegara dla 

rur przewodowych o średnicach od DN 200 mm (dla odgałęzień należy wykorzystać 

parę przewodów w ustawieniu 1000 i 1400). 

8.2.2. Przy wykonaniu odgałęzienia w lewo instalacja alarmowa odgałęzienia winna być 

włączona w lewy przewód rurociągu głównego, a odgałęzienia w prawo – w prawy 

przewód. 

9.  Badania i znakowanie elementów 

    9.1. Badanie surowców, materiałów, komponentów i gotowych wyrobów oraz ich znakowanie 

wykonać zgodnie z normami: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489  

    9.2. Kod identyfikacyjny producenta nie może być podany za pomocą kodu kreskowego. 

9.3. Oznakowanie rur i elementów oraz gotowych wyrobów znakiem budowlanym „B” lub 

znakiem „CE”. 
     

10. Wymagane dokumenty przy dostawie 

10.1. Oświadczenia 
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- stwierdzające, że żaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji 

(6 m lub 12 m) nie zawiera połączeń spawanych (wewnętrznych spawów poprzecznych), 

- stwierdzające wykonanie śrutowania zewnętrznych powierzchni rur przewodowych, 

stosowanych do wykonywania: odcinków prostych, kształtek, odcinków rur, które mają 

być przyspawane do armatury odcinającej, 

- stwierdzające, że przed zaizolowaniem powierzchnie wszystkich rur przewodowych jw. 

zostały odtłuszczone, 

- stwierdzające, że wykonano koronowanie rury osłonowej, 

- o sposobie wykonania spoiny na trójnikach (dotyczy rury osłonowej), 

- potwierdzające, że materiały zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

ich dostarczeniem. 
 

10.2. Dokumenty 

a.  Materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do  ich 

produkcji muszą odpowiadać wymogom niniejszych Warunków Technicznych,  

Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2021, poz. 1213)  wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.  

b. Na materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do 

ich produkcji wymagane są deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 

sporządzone zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 10.2.a.  

 

Rozdział III.  

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAWORÓW KULOWYCH                      

KOŁNIERZOWYCH I Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA 

 

1. Zawory należy dobrać dla temperatury t obl  = 1350C przy ciśnieniu pobl = 1,6 MPa. 

Warunki na oba parametry muszą być spełnione równocześnie. Przed wbudowaniem 

należy dostarczyć przedstawicielowi Zamawiającego, kartę katalogową zawierającą 

wykres zależności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia od temperatury p=f(t). 

2. Zawory kulowe powinny posiadać dowolny kierunek przepływu oraz możliwość montażu 

dowolnym położeniu. 

3. Przelot przewężony (zredukowany). 

4. Wymiary i tolerancje króćców do spawania z rurociągiem muszą być zgodne z normą PN-

EN 10220:2005.  

5. Króćce do spawania z rurociągiem muszą być wykonane z niestopowych stali 

niskowęglowych. 

6. Wymiary i tolerancje połączeń kołnierzowych powinny być zgodne z EN 1092-1:2001. 

7. Armatura powinna posiadać napęd ręczny bezpośredni w formie dźwigni. 

8. Zamykanie armatury powinno następować poprzez obracanie urządzenia zamykającego 

w prawo. 

9. Obrót trzpienia w zaworach z dźwignią powinien być ograniczony do 900. 

10. Armatura powinna posiadać ogranicznik kąta obrotu, gwarantujący prawidłowe położenie 

elementu odcinającego (kuli) w pozycjach całkowicie otwarty lub całkowicie zamknięty, 

11. Armatura ma być odporna na naprężenia eksploatacyjne wywoływane obciążeniami 

mechanicznymi (ciśnienie, naprężenie wewnętrzne i zewnętrzne, erozja, kawitacja) oraz 

niemechanicznymi (temperatura, korozja), które obniżają bezpieczeństwo i niezawodność 

oraz trwałość eksploatacyjną i zużycie materiałów (potwierdzone procedurą CE). 

12. Armatura ma być odporna na zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie 

sieciowej (takie jak piasek, czy produkty korozji) oraz na kawitację i erozję. 

13. Armatura nie może posiadać elementów wymagających okresowej obsługi tj. elementów do 

smarowania czy doszczelniania, dostępnych jedynie po demontażu armatury z rurociągu. 
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14. Elementy armatury powinny być odporne na korozyjny charakter wody. Wymagania 

odnoszące się do wody sieciowej określa norma PN-85/C-04601. 

15. Konstrukcja armatury musi pozwalać na sprawne otwieranie elementu odcinającego (kuli) 

przy maksymalnej różnicy ciśnień Δp = pr (Mpa) = 1,6 MPa. 

16. Kula w zaworach osadzona sprężyście za pomocą sprężyn talerzowych, ma być wykonana 

ze stali nierdzewnej (wyklucza się kule powlekane chromem, niklem, itp.), natomiast 

uszczelka kuli musi być wykonana z teflonu z wypełnieniem grafitowym; uszczelnienie to 

musi gwarantować zachowanie kompensacji temperaturowej armatury.  

17. Wysokość tulei prowadzącej trzpień napędowy powinna gwarantować bezkolizyjny 

i poprawny montaż izolacji termicznej. 

18. Uszkodzenia armatury lub jej napędu nie może powodować nagłego zamknięcia 

powodującego uderzenie hydrauliczne, które mogłoby uszkodzić inne elementy systemu 

ciepłowniczego. 

19. Armatura ma być wykonana bez dodatkowych elementów odpowietrzających, 

odwadniających oraz odciążających. 

20. Odlewy muszą być wykonane z odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

21. Wszystkie spoiny powinny być kontrolowane przy zastosowaniu kontroli radiograficznej lub 

ultradźwiękowej. 

22. Chropowatość powierzchni obrobionych i nie obrobionych musi być zgodna z normami  

przedmiotowymi oraz dokumentacją techniczną armatury. 

23. Wszystkie elementy armatury muszą być dopuszczone do montażu po odebraniu przez 

kontrolę jakości i stwierdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

konstrukcyjnej, warunkach technicznych i normach. 

24. Armatura musi być wykonana w stanie wolnym od naprężeń termicznych. 

25. Powierzchnia zewnętrzna armatury musi być zabezpieczona przed korozją poprzez 

naniesienie powłok ochronnych, np. przez pomalowanie, uchwyt ze stali konstrukcyjnej, 

galwanizowany lub malowany. 

26. Zawory mają być dostarczone z zabezpieczonymi króćcami. 

27. Każdy z zaworów musi posiadać tabliczkę znamionową, zawierającą co najmniej takie 

informacje jak: ciśnienie, temperatura. Materiał z jakiego jest wykonany zawór, średnica, 

producent. 

28. Zawory muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ciśnieniowej nr 

2014/68/UE. 
 
 

Uwaga: Urządzenia muszą posiadać: 

1. Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE  

2. Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania 

do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

3. Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia, który 

Wykonawca winien uzyskać od producenta, od którego dostarczy zawory. 
 

Rozdział IV 

WARUNKI WYKONANIA I IDBIORU INSTALACJI ZŁĄCZY RUR (MUF) METODĄ 

ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO ORAZ INSTALACJI ZŁĄCZY 

TERMOKURCZLIWYCH W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM W RZESZOWIE  
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE  
 

Przez złącze rur (mufę), zwane dalej „mufą”, rozumie się kompletną konstrukcję połączenia 

pomiędzy sąsiednimi odcinkami rur oraz kształtkami preizolowanymi sieci ciepłowniczej.  
 

Na kompletne wykonanie instalacji muf metodą zgrzewania elektrooporowego składa się: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0068
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0068
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- połączenie przewodów instalacji alarmowej sąsiadujących odcinków rur oraz kształtek   

preizolowanych, 

-  zamontowanie osłon i ich zgrzanie z rurami płaszczowymi,  

- wypełnienie pianką poliuretanową PUR przestrzeni pomiędzy mufami i stalowymi rurami 

przewodowymi wraz z wykonaniem niezbędnych prób i odbiorów.  

Mufy zgrzewane elektrycznie stosuje się dla rurociągów o średnicach nominalnych                 

Dn  > 300 mm.  

Mufy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 489:2005 i PN-EN 489:2009 oraz posiadać 

certyfikat jakości na zgodność z tą normą.  

Mufy powinny posiadać świadectwo badania obciążenia od gruntu (w tzw. skrzyni                      

z piaskiem), przeprowadzonego wg PN-EN 489:2005i/lub PN-EN 489/2009 oraz świadectwo                  

z badań, wykonanych zgodnie z PN-EN 253:2009: 

- p. 4.3.1.1 surowca zastosowanego do ich produkcji, 

- p. 4.3.1.2 wskaźnika szybkości płynięcia materiału. 
 

Proces zgrzewania muf należy wykonywać z zapewnieniem nieniszczącej kontroli 

poprawności zgrzewania, umożliwiającej zapis i archiwizację procesu. 
 

Warunkiem przystąpienie do instalacji muf są: pozytywne wyniki: próby szczelności 

rurociągów, kontroli i odbioru złączy spawanych oraz sprawdzenie połączeń instalacji alarmowej, 

potwierdzonych odpowiednimi protokołami. 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Przy łączeniu przewodów instalacji alarmowej drut miedziany ocynowany (biały) jednego 

odcinka rury i/lub kształtki preizolowanej należy połączyć z drutem miedzianym ocynowanym 

odcinka sąsiedniego, a drut miedziany (nieocynowany) czerwony z drutem miedzianym. 
 

2.  Połączenia przewodów instalacji alarmowej powinny być jednocześnie zaciskane i lutowane.  

3.  Połączone przewody należy umieścić na podtrzymkach (2 podtrzymki na każdy przewód 

instalacji alarmowej) celem zachowania identycznej odległości przewodów od rury stalowej, 

jak w rurze i elementach preizolowanych fabrycznie. 
 

4.  Po zgrzaniu mufy i przed przystąpieniem do jej zalania pianką należy poddać ją próbie 

szczelności za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bar przez okres min. 2 minut. Pozytywny 

wynik próby winien być potwierdzony protokołem. Protokoły prób szczelności muf stanowić 

mają załącznik protokołu odbioru końcowego instalacji muf.  
 

5. Przed przystąpieniem do zalania mufy pianką należy sprawdzić, czy na wykonanym odcinku 

nie występuje przerwa w obwodzie systemu sygnalizacji alarmowej. 
 

6. Zalanie mufy należy wykonać poprzez mechaniczne wtryśnięcie pianki PUR, 

z wykorzystaniem agregatu spieniającego, w ilości niezbędnej do wypełnienia przestrzeni 

pomiędzy osłoną i stalową rurą przewodową. Zabezpieczeniem otworów montażowych 

w mufach winny być korki wtapiane (wgrzewane) stożkowe, wykonane z PEHD.  
 

7. Po zakończeniu piankowania każdą mufę należy poddać pomiarowi pod kątem prawidłowości 

połączenia instalacji alarmowej. Po zainstalowaniu muf, dla każdego zrealizowanego odcinka 

sieci, Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar instalacji alarmowej pod kątem 

prawidłowości połączenia, potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Po zakończeniu 

całości instalacji muf należy dokonać pomiaru kompleksowego sprawdzenia instalacji 

alarmowej, stwierdzającego prawidłowość połączenia instalacji oraz stopień zawilgocenia, 

potwierdzony protokołem odbioru końcowego.   

8. Wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry instalacji alarmowej wynoszą: 

- wartość rezystancji przyłączanej pętli winna być w zakresie błędów +/- 10 % od teoretycznej 

wartości obliczeniowej z długości pętli zgodnej z dokumentacją i oporności jednostkowej 

deklarowanej przez producenta (zwykle ok. 1,2 do 1,5  Ω/100 metrów), 



Strona 30  

- wartość minimalna rezystancji izolacji wynosi Ri ≥ 10MΩ przy napięciu pomiarowym   DC 

500 V, 
 

9.  Po zakończeniu instalacji muf Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

schemat sieci z naniesionymi mufami i ich numeracją oraz dokumenty z kontroli poprawności 

zgrzewania muf – wydruki procesu zgrzewania dla każdej instalowanej mufy z podaniem 

numeru zgodnego z numeracją określoną w schemacie. 
 

III. WYMAGANIA KOŃCOWE 
 

1.  Wszystkie czynności związane z instalacją muf i kontrolą poprawności ich instalacji powinny 

być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta oraz normami PN-EN 13941 i PN-EN 489.  
 

2.  Instalację muf winien wykonywać odpowiednio do tego celu przygotowany– przeszkolony 

personel, zarówno w zakresie montażu osłon, łączenia przewodów alarmowych, jak i zalania 

muf pianką. 
 

3. Instalację muf należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych – przy 

bezdeszczowej pogodzie, suchym powietrzu i w temperaturze otoczenia powyżej +5oC.               

W szczególnych przypadkach dopuszcza się instalację muf przy niesprzyjającej pogodzie, ale 

pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia w postaci namiotów montażowych oraz 

obowiązkowego osuszenia obszarów złącza rur). 
 

Rozdział V 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ 

POWYKONAWCZEJ  
 

A.  Wymagania dotyczące wykonania geodezji: 
 

1. Inwentaryzacji powykonawczej podlega: 

• sieć ciepłownicza dla każdej rury osobno, w tym szczegółowo każda mufa, kolano, zwężenie, 

trójnik, zawór, 12 metrowy segment gięty, skrzyżowania, kolizje, rury osłonowe AROTA, 

stalowe rury osłonowe, 

• dodatkowe elementy na sieć ciepłowniczą jak: studzienka odwadniająca, komora 

ciepłownicza, rura osłonowa itp. 
 

 

2. Inwentaryzację należy wykonywać zgodnie ze sztuką geodezyjną. 

Wykonawca ma obowiązek, po uzgodnieniu z Zamawiającym zaznaczać na mapach 

z inwentaryzacji powykonawczych odcinki sieci ciepłowniczej, zdemontowane lub wyłączone 

z eksploatacji. 
 

3.  Inwentaryzacja powykonawcza  powinna zawierać następujące dokumenty: 

3a) geodezyjny operat szczegółowy z inwentaryzacji powykonawczej zawierający tabelaryczne 

zestawienie pomiarów (współrzędne punktów x,y), rzędne wysokościowe (h), odległości 

pomiędzy poszczególnymi punktami) oraz szkice polowe powykonawcze wg wzorów 

uzgodnionych z Zamawiającym - 2 kpl, 

3b) mapa zawierająca inwentaryzację powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego z umieszczonym Oświadczeniem wykonawcy prac 

geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b Ustawy z dn. 

17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2020 r. poz. 276 z późn. 

zm.) - 4 egz., 

  Materiały z pkt. 3 a) i 3 b) Wykonawca winien dostarczyć w wersji papierowej, 

3c) numeryczną mapę zasadniczą obszaru objętego tyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą 

preizolowanych sieci ciepłowniczej wg poniższych wytycznych: 

  - mapa ma być dostarczona w wersji elektronicznej w formacie dxf wersja 2000 w układzie 

współrzędnych 2000 pas 7. 

   - nazwa dostarczanego pliku zawierająca treści mapy nie może zawierać polskich liter i ma 

wskazywać na rok i nazwę obiektu np. 2018_Staszica_przylacze.dxf. 
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   - podział na warstwy jest ograniczony do 256 elementów w przypadku większej ilości 

elementów wymagany jest podział na np. 2 pliki. 

  - mapa w wersji elektronicznej nie może zawierać oprócz krzyży treści niekartograficznych 

takich jak ramki czy tabelki z opisem operatu, wykonawcy, daty itp. 

Materiały z pkt. 3 c) Wykonawca winien dostarczyć w wersji cyfrowej na zewnętrznym nośniku 

danych (płyta CD, DVD itp.). 
 

4.  Informację o zgodności lub niezgodności wykonanej sieci ciepłowniczej z zatwierdzonym 

uzgodnieniem z narady koordynacyjnej Wydziału Geodezji - Oddział Uzgodnień Dokumentacji 

Projektowych Urzędu Miasta Rzeszowa, należy umieszczać na pierwszej stronie operatu 

geodezyjnego z pkt 3a).  
 

5. Usługi będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania prac objętych przedmiotem 

zamówienia. 
 

W/w dokumenty będą integralna częścią protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 
 

Rozdział VI 

WYMAGANIA DLA SPAWACZY I PERSONELU NADZORUJĄCEGO WYKONANIE 

PRAC SPAWALNICZYCH ORAZ BADANIA RTG SPOIN 
 

A. Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych: 
 

Wymagania dotyczące procesu spawania zawierają normy PN-EN 13480-4 oraz PN-EN 13941.  

Spawacze, wykonujący spawanie rurociągów powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z normą 

międzynarodową PN-EN 287-1:2011 – „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie – Część 1: 

Stale”, uprawniające do stosowania danych metod spawania, grup materiałów, zakresu średnic 

i metod spawania. 

Spawacze obsługujący mechaniczne i zautomatyzowane urządzenia do spawania muszą posiadać 

kwalifikacje zgodnie z normą PN- EN 1418 : 2000.  

Personel nadzorujący wykonanie prac spawalniczych jest odpowiedzialny za wszystkie prace 

spawalnicze i kontrole. Personel ten musi mieć kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN ISO 14731, 

odpowiednio do danych wymagań jakościowych określonych w grupie norm PN-EN ISO 3834.  

Metody spawania muszą być określone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN ISO 15609-1, 

PN-EN ISO 15609-2.  
 

B. Wymagania dla badań RTG: 
 

1. Badania radiograficzne należy wykonać dla 100% spoin. 

Kontrola radiograficzna winna być przeprowadzana wg wymagań normy PN-EN 13480-5:2012 

Rurociągi przemysłowe metalowe Część 5: Kontrola i badania (poziom jakości zgodnie z 

normą EN ISO 5817:2007 poziom C, co odpowiada poziomowi akceptacji zgodnie z normą 

EN 12517 – poziom akceptacji 2). 
 

2. Laboratorium, z którego będzie korzystał Wykonawca wykonując badania spoin, musi posiadać 

udokumentowane uznanie Urzędu Dozoru Technicznego, spełniające kryteria normy PN-EN 

ISO/IEC 17025:2005. 
 

3. Należy przekazać Zamawiającemu sprawozdanie z badań radiograficznych zawierające 

minimum: 

 - wykaz spoin wraz z oceną badań radiograficznych, 

 - schemat zawierający badane spoiny zgodny z wykazem spoin, 

Wzór wykazu spoin oraz schemat należy uzgodnić z zamawiającym orz uzyskać jego 

aprobatę. 

- radiogramy w wersji cyfrowej na płycie CD lub DVD lub w postaci klisz (błon). 
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W/w dokumenty będą integralną częścią protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM  

m. RZESZÓW 
 

1. Zakres  

Specyfikacja obejmuje wymagania formalne oraz eksploatacyjne MPEC dla przepustnic 

zaporowych stosowanych w wysokoparametrowych rurociągach wodnych o parametrach 

obliczeniowych t0 = 135°/ 70° C , po = 1,6 MPa oraz wynikające z nich wymagania dla producenta 

w zakresie : konstrukcji, szczelności, zastosowanych materiałów, wykonania i prowadzonych 

prób.  

2. Wymagania formalne  

Wykonawca musi dostarczyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 

technicznych Zamawianego zawierające :  

2.1 Wykres zależności pt= f (tp) tzn. dopuszczalnego ciśnienia roboczego (pt) armatury w funkcji 

temperatury roboczej (tp) wraz z określeniem wartości ciśnienia nominalnego PN wyrobu,  

2.2 Szczegółowe rozwiązanie (opis z rysunkiem) konstrukcyjne profilu uszczelnienia,  

2.3 Szczegółowe rozwiązanie (opis z rysunkiem) konstrukcyjne uszczelki,  

2.4 Rysunek przekrojowy armatury z określeniem głównych wymiarów oraz z pełną specyfikacją 

materiałową z powołaniem na obligatoryjne normy krajowe, europejskie lub 

międzynarodowe,  

2.5 Wymiary kołnierzy (dostawa z armaturą) do łączenia z rurociągiem,  

2.6  Dopuszczalne wartości momentów obrotowych, wyznaczone przy otwieraniu i zamykaniu 

armatury poddanej działaniu wody o temperaturze pokojowej przy różnicy ciśnień Δp = PN , 

gdzie PN - ciśnienie nominalne armatury,  

2.7 Wielkość współczynnika przepływu przy pełnym otwarciu armatury dla poszczególnych 

średnic nominalnych wyrobu,  

2.8 Instrukcję przenoszenia (szkic sytuacyjny określający miejsce i kierunek przyłożenia sił oraz 

sposób transportu gwarantujący bezpieczeństwo obsługujących i urządzenia), montażu, 

eksploatacji (opis działania i zalecane warunki pracy) armatury oraz konserwacji napędu,  

2.9     Listę odpowiednich siłowników elektrycznych do współpracy z którymi jest przystosowana 

oferowana przepustnica  

2.10 Metodykę prowadzonych badań i prób u producenta,  

2.11     Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia, który  

Wykonawca winien uzyskać od producenta, od którego dostarczy przepustnice.  

2.12     Certyfikat zgodności WE (Deklaracja Zgodności) z Dyrektywą nr 2014/68/UE  

 

Rozdział VII 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRZEPUSTNIC ZAPOROWYCH 
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w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 

ciśnieniowych. 

Wraz z dostarczaną armaturą dostawca ma przedstawić :  

2.13 Atesty materiałowe lub analizy badań chemicznych elementów armatury: korpusu, 

trzpienia napędowego, elementu odcinającego, uszczelki.   

2.14 Wyniki badań i prób określonych w punkcie 5 i 7 wymagań (tzn. wyniki badań prób 

szczelności zamknięcia, prób szczelności zewnętrznej oraz kontroli spoin o ile występują ).  

3. Wymagania eksploatacyjne MPEC dla armatury przemysłowej przeznaczonej do 

stosowania w systemie ciepłowniczym m. RZESZÓW 

3.1 Dla celów zaprojektowania i wykonania armatury należy przyjąć parametry robocze jak niżej:  

- temperatura robocza trmax =150oC,  

- ciśnienie robocze pr.max = 1,6 MPa.  

Przyjąć że parametry te występują równocześnie.  

3.2 Armatura jest otwierana minimum 4 razy w roku  

3.3 Wartości modelowe współczynników przepływu Kvsmod (m3/h) przy pełnym otwarciu 

armatury przedstawiono w poniższej tabeli. (dopuszcza się wartości Kvs o 5% niższe 

od nw.) 
 

Średnica nominalna DN Kvsmod (m3 /h) 
65 120 
80 160 
100 250 
125 400 
150 680 
200 1300 
250 2200 
300 3350 
350 4400 
400 6400 
450 8650 
500 10300 
600 16000 
700 22000 
800 28700 

3.4 Maksymalna różnica ciśnień przy otwieraniu i zamykaniu armatury wynosi Δp = 1,6 MPa,  

3.5 Armatura ma być odporna na naprężenia eksploatacyjne wywoływane obciążeniami 

mechanicznymi (ciśnienie, naprężenia wewnętrzne i zewnętrzne, erozja, kawitacja) oraz nie 

mechanicznym (temperatura, korozja), które obniżają bezpieczeństwo i niezawodność oraz 

trwałość eksploatacyjną ,  

3.6 Armatura ma być odporna na zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie 

sieciowej (takie jak piasek, czy produkty korozji),  
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3.7 Armatura ma być odporna na kawitację i erozję  

3.8 Armatura nie może posiadać elementów wymagających okresowej obsługi, tj. elementów do 

smarowania czy doszczelniania, dostępnych jedynie po demontażu armatury z rurociągu,  

3.9 Armatura ma być odporna na korozyjny charakter wody sieciowej. Skład wody sieciowej 

winien odpowiadać normie  PN85/C-04601.  

4. Wymagania konstrukcyjne  

Opis wymagań 

4.1. Konstrukcja armatury musi gwarantować bezpieczne warunki jej eksploatacji, 

4.2. Przepustnica po zamknięciu dysku ma być szczelna w obu kierunkach działającego czynnika 
(ma być dwukierunkowa) 

4.3. Wskazane jest aby konstrukcja przepustnicy  posiadała funkcję samocentrowania dysku  w 
gnieździe przy zamykaniu przepustnicy. Dopuszcza się rozwiązanie z samocentrującym 
pierścieniem uszczelniającym. Pierścień musi mieć konstrukcję lamelową. 

4.4. Przepustnica zaporowa ma również spełniać funkcję dławiącą 

4.5.Mocowanie wału w korpusie powinno uwzględniać zmiany temperatur przepływającego 
czynnika  

4.6. Uszczelka przepustnicy ma mieć konstrukcję lamelową, to znaczy ma być złożona z kilku 
wspólnie sprasowanych warstw (patrz punkt 6.5. Wymagania w zakresie materiałów), 
zamocowanych w korpusie lub (dysku) przepustnicy. Powierzchnię uszczelniającą stanowią 
brzegi wszystkich pierścieni i obrzeże dysku (korpusu). 

4,7. Armatura musi posiadać napęd ręczny z urządzeniem do pośredniego sterowania poprzez 
samoblokującą się przekładnię mechaniczną (i jako opcja dla kupującego, być również 
przystosowana do instalacji siłowników elektrycznych), 

4.8. Zamykanie armatury powinno następować poprzez obracanie urządzenia   zamykającego 
(kółko ręczne, pokrętło) w prawo, 

4.9. Konstrukcja armatury musi pozwalać na sprawne otwieranie elementu odcinającego (dysku) 
przy maksymalnej różnicy ciśnień Δp = pr (MPa) = 1,6 MPa, 

4.10. Uszkodzenie armatury lub jej napędu nie może powodować nagłego zamknięcia lub 
otwarcia elementu odcinającego, 

4.11. Konstrukcja przepustnicy musi gwarantować możliwość wymiany uszczelki trzpienia w 
trakcie eksploatacji armatury, bez konieczności demontażu urządzenia z rurociągu ( dotyczy 
sytuacji gdy w sieci nie ma ciśnienia), 

4.12. Armatura musi być tak skonstruowana, by istniała możliwość naprawy lub wymiany napędu 
bez demontażu jej z rurociągu, 

4.13. Armatura ma być wykonana bez dodatkowych elementów odpowietrzających, 
odwadniających oraz odciążających, 

4.14. Współczynniki oporu przepływu Kvsmod (m3/h) przy pełnym otwarciu armatury załączono w 
punkcie 3 niniejszej specyfikacji (Wymagania eksploatacyjne MPEC dla armatury 
przemysłowej przeznaczonej do stosowania w m.s.c.), 

4.15. Korpus przepustnicy powinien stanowić jedną całość. Korpus nie może być skręcany.  
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4.16. Przepustnice muszą być tak skonstruowane, by istniała możliwość ich montażu w dowolnym 
miejscu sieci ciepłowniczej, zarówno w przewodach pionowych jak też  poziomych. 

5. Wymagania w zakresie szczelności 
 

Opis wymagań 

5.1. Armatura poddana próbie hydraulicznej cieczą na wytrzymałość i szczelność połączeń 
kadłuba nie może ulegać odkształceniu lub deformacji oraz wykazywać jakichkolwiek 
objawów nieszczelności w postaci przecieków lub plam na skutek zawilgocenia . Próba ma 
być wykonana w pozycji półotwartej elementu odcinającego. Test ma być prowadzony przez 
15 minut wodą o temperaturze pokojowej i o ciśnieniu próbnym ppr = 1,5 pr (M Pa) = 2,4 (M 
Pa). 

5.2. Próba szczelności zamknięcia ma być przeprowadzona zmiennie z obu stron armatury wodą 
o temperaturze pokojowej i o ciśnieniu próbnym ppr = 1,1 pr (MPa) = 1,76 (MPa) przez 15 
minut z każdej strony. 

5.3. Wymagana klasa szczelności zamknięcia armatury A (wg PN- 92/M-74001) lub 1 (wg Dl N 
3230, ISO 5208) 

 

6. Wymagania w zakresie materiałów  

Opis wymagań 

6.1. Do wykonania elementów armatury będących pod działaniem ciśnienia czynnika roboczego 
dopuszczone mogą być tylko materiały posiadające świadectwa jakości (atesty) 
potwierdzające zgodność ich własności z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji 
konstrukcyjnej. 

6.2. Wszystkie materiały przeznaczone na :  

- części obciążone ciśnieniowo - muszą posiadać świadectwa odbioru lub atesty hutnicze 
(zawierające analizę chemiczną i właściwości wytrzymałościowe),  

- pozostałe elementy - muszą posiadać świadectwo potwierdzenia zgodności ich jakości ze 
stosownymi normami lub specyfikację wytwórcy. 

6.3. Trzpień napędowy, siedlisko oraz obrzeże dysku (w przypadku uszczelki umieszczonej w 
korpusie przepustnicy) muszą być wykonane ze stali austenitycznych . 

6.4. Pierścienie wielowarstwowej uszczelki lamelowej muszą być wykonane : 

- ze stali austenitycznej  
- lub ze stali austenitycznej i grafitu (pierścienie grafitowe są ułożone naprzemiennie z 
pierścieniami ze stali nierdzewnej) lub ze stali austenitycznej i włókna syntetycznego (na 
przykład włókna węglowego ze spoiwem nitrylowym, pierścienie tworzywowe są ułożone 
naprzemiennie z pierścieniami ze stali nierdzewnej) 

 
 

7. Wymagania w zakresie wykonania  

7.1. Warunki wykonania oraz metody sprawdzenia poszczególnych elementów armatury muszą 

być zgodne z dokumentacją konstrukcyjną,  
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7.2. Odlewy muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi,  

7.3. Proces spawania musi przebiegać oraz być kontrolowany zgodnie z  EN 288- 1 : 1992  

7.4. Wszystkie spoiny o ile występują powinny być poddane oględzinom zewnętrznym i 

kontrolowane na całej długości radiograficznie.  

7.5. Kształt i wymiary spoin o ile występują muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji 

konstrukcyjnej.  

7.6. Opis badań wraz z wymaganiami musi być podany w dokumentacji konstrukcyjnej.  

7.7. Chropowatość powierzchni obrobionych i nieobrobionych musi być zgodna z normami 

przedmiotowymi oraz dokumentacją techniczną armatury.  

7.8. Wszystkie elementy armatury muszą być dopuszczone do montażu po odebraniu przez 

kontrolę jakości i stwierdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

konstrukcyjnej, warunkach technicznych i normach.  

7.9. Montaż armatury u producenta musi być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją 

konstrukcyjną / instrukcją montażu.  

7.10. Armatura ma być wykonana w stanie wolnym od naprężeń termicznych  

7.11. Powierzchnia zewnętrzna armatury musi być zabezpieczona przed korozją poprzez 

naniesienie powłok ochronnych, np. przez pomalowanie.  

7.12. Na zewnątrz na korpusie armatury, dla możliwości pełnej identyfikacji, muszą być 

umieszczone metryczki, z następującymi danymi:  

- gatunek materiału, z jakiego wykonany jest korpus urządzenia, - znak producenta, - 

numer kontraktu,  

- numer urządzenia, - data produkcji,  

- typ armatury i średnica nominalna DN,  

- ciśnienie nominalne PN lub dopuszczalne ciśnienie robocze  

- max temperatura pracy,  

- uprzywilejowany kierunek przepływu (dysk dociskany do gniazda).  

8. Stosowane i powołane normy  

8.1. DIN 3230 Technical conditions of delivery for valves, inquiry, order and specification and 
qualification of welding procedures for fusion welding delivery  

8.2. DIN 3339 Valves body materials  

8.3. D1N 50049 Documents on material tests  

8.4. EN 287-1:1992 ApprovaI testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (odpowiednik 
PN-EN 287-1 :1994 Próby kwalifikacyjne spawaczy - Spawanie - Arkusz 1: Stale)  
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8.5. EN 288-1 :1992 Specification and qualification ot welding procedures for fusion welding - Part 
1: General rules (PN-EN 288-1: 1994 Wymagania dotyczące tech- nologii spawania metali i 
jej uznawanie - Postanowienia ogólne dotyczące spa- wania)  

8.6. ISO 2084 Pipeline flanges for general use - Metric series - Mating dimensions; 

9.7. ISO 4200 Plain end steel tubes, welded end seamIess - General tables of di- mensions and 
masses per unit length (PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich 
końcach - Wymiary i masy na jednostkę długości)  

8.8. ISO 5208 IndustriaI valves - Pressure testing of vaIves (odpowiednik PN-92/M- 74001 
Armatura przemysłowa - Ogólne wymagania i badania)  

8.9. ISO 5752 Metal valves for use in flanged pipe systems - Face-to-face and centre-to-face 
dimensions  

8.10. ISO 6761:1981 Steel tubes - Preparation of ends of tubes and fittings for welding (PN-ISO 
6761: 1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania)  

8.11. ISO 7005-1 Metallic flanges Part 1: Steel flanges (PN-ISO 75005-1:1996 Kołnierze 
metalowe - Kołnierze stalowe)  

8.12. ISO 7268 Pipe components - Definition of nominal pressure (odpowiednik PN- 89/H-02650 
Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury)  

8.13. ISO 9329-1 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - 
Part 1: Unalloyed steeI with specified room temperature properties . (odpowiednik PN-80/H-
74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania)  

8.14. ISO 9330-1 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery con- ditions - Part 
1: Unalloyed steel with specified room temperature properties (od- powiednik PN-79/H-
74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe)  

8. 15. PN-EN 736-1:1998 Armatura przemysłowa - Terminologia - Definicje typów ar- matury  

8.16. PN-EN 736-2:2001 Armatura przemysłowa - Terminologia - Definicje elementów armatury,  

8.17. PN-EN 736-3:2002 Armatura przemysłowa - Terminologia - Definicje terminów ogólnych  

8.18. PN-EN 593:2001 Armatura przemysłowa – Przepustnice metalowe 

8.19. PN-EN 1333:1988 Elementy rurociągów - Definicje i dobór PN  

8.20. PN-EN ISO 6708:1988 Elementy rurociągów - Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)  

8.21. PN-83/M-74002 Armatura przemysłowa - Znakowanie i rozpoznawcze malowanie  
oraz normy związane, jak również dokumenty powołane w w/w. normach lub ich 
odpowiedniki krajowe.  

8.22. PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej – Ogólne wymagania i badania  
 
 
9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA 
PRZEPUSTNIC 

   

L.p. Dane dot. przepustnicy Zasilanie i Powrót 

1 Temperatura   pracy 1500C 

2 Ciśnienie    pracy 1,6  lub 2,5MPa 

3 
Max. różnica ciś. na zamkniętym 
dysku przy temperaturze 1350C 

1,6 MPa 

4 
Czynnik woda gorąca wg. PN-

85/C-04601 
tak 
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5 
Szczelność przy ciś. pracy w 

obie strony 
100% (zero kropli ) 

6 Aprobata  techniczna tak 

7 Produkt oznakowany CE tak 

8 Kierunek   przepływu w obie strony 

9 Rodz materiału na korpus 
staliwo A216 WCB (wg. ASTM), stal 

nierdzewna, staliwo nierdzewne, stal węglowa 
gat. P235GH 

10 Rodz materiału na wrzeciono stal nierdzewna 

11 

Dysk z pierścieniem 
uszczelniającym dysku  :                                                     
-rodz materiału na dysk                                                             

-rodz mater. na pierścień 
uszczel. 

-stal nierdzew. lub staliwo A216 WCB 
(wg.ASTM)                                                                        

-stal nierdzewna 

12 Typ uszczelnienia 
lamelowe (lamele - austenityczna stal 

szlachetna z wkładkami z grafitu) 
zamontowane w gnieździe korpusu lub dysku 

13 
Rodz materiału pierścienia 
mocującego uszczelnienie                 

(w gnieździe korpusu lub dysku) 
stal nierdzewna lub utwardzana 

14 Budowa wrzeciona jednoczęściowy wbudowany mimośrodowo 

15 Napęd ręczny 
przekładnia ślimakowa z możliwością 

przystosow. do napędu elektr. 

16 Typ przepustnicy do wspawania 

17 

Preferowany typ powierzchni 
uszczelniających kołnierzy  

(z rowkami trójkątnymi typ"rt" 
wg. PN-85/H-74307-6) 

tak 

18 Uszczelnienie  wrzeciona na górze lub na dole i na górze 

19 Ułożyskowanie wrzeciona na dole i na górze 

20 Materiał uszczelnienia trzpienia grafit  lub PTFE 

21 
Dysk (tarcza) mocowana na 

zasadzie  mimośrodu 
potrójnego lub poczwórnego 

 

 

 

Rozdział VIII  
WARUNKI TECHNICZNE  do projektowania dla zadania inwestycyjnego  nr 1 pn. 

„Likwidacja grupowego węzła cieplnego W-108 poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich 

parametrów ul. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie”. 
 

 

 

1. Grupowy węzeł cieplny W-108 zlokalizowany w budynku przy Al. Krzyżanowskiego 8 w 

Rzeszowie zasila w ciepło na cele c.o. i c.w.u. budynki mieszkalne wielorodzinne przy                

Al. Krzyżanowskiego 14, 16, 18 i przy ul. Rejtana 35, 37, 39, 41, 43 i 45 oraz budynek 

usługowo-handlowy przy Al. Krzyżanowskiego 8. W ramach likwidacji grupowego węzła W-

108 należy w miejsce istniejącej sieci cieplnej niskich parametrów zaprojektować sieć 

ciepłowniczą wysokich parametrów dla zasilania projektowanych indywidualnych węzłów 

cieplnych w budynkach zasilanych dotychczas z tej wymiennikowi. Przebieg istniejącej sieci 

cieplnej niskich parametrów za grupowym węzłem cieplnym W-108 oraz sieć cieplną 
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wysokich parametrów 2 x Dn 200 mm do budynku wymiennikowi grupowej zaznaczono w 

załączniku nr 1 do niniejszych warunków.  

2. Wykaz budynków zasilanych z wymiennikowi W-108 z zestawieniem zapotrzebowania mocy 

cieplnej  podano w załączniku nr 2 do niniejszych warunków. 

3. W miejsce istniejącej kanałowej sieci cieplnej wysokich parametrów 2 x Dn 250 mm na 

odcinku od komory „G-15” do komory „G-15/1a” należy zaprojektować sieć cieplną 

preizolowaną 2 x Dn 200 mm oraz na odcinku od komory „G-15/1a” do  połączenia z siecią 

napowietrzną nad potokiem Czekaj o średnicy 2 x Dn 150 mm. Odcinek sieci cieplnej 

kanałowej 2 x Dn 200 mm przebiegającej pomiędzy budynkami przy ul. Rejtana 33 i 35 i 

zasilający dotychczas budynek wymiennikowi W-108 należy zaprojektować jako preizolowany 

o średnicy 2 x Dn 125 mm do wysokości odgałęzienia przyłącza do budynku przy ul. Rejtana 

33 oraz o średnicy 2 x Dn 100 mm na pozostałym odcinku. Średnicę przyłącza do budynku 

wymiennikowi należy zaprojektować 2 x Dn 40 mm.   

4. Istniejące komory ciepłownicze na sieci wysokich parametrów: G-15/1, G- 15/1a, e-32/1 oraz 

na sieci niskich i wysokich parametrów: e-32a, e-32, e-31, e-30, e-29, a także na sieci niskich 

parametrów: e-30/1  należy przewidzieć do likwidacji.  

5. Istniejące przyłącze cieplne preizolowane 2 x ϕ 42,4/125 mm do budynku Przedszkola nr 19 

przy Al. Krzyżanowskiego 20 należy włączyć do projektowanej sieci preizolowanej wysokich 

parametrów 2 x Dn 32 mm. 

6. Istniejące przyłącze cieplne wysokich parametrów 2 x Dn 50 mm do budynku przy                 

Al. Krzyżanowskiego 22 należy wymienić na preizolowane o średnicy 2 x Dn 40 mm               i 

włączyć do projektowanej sieci 2 x Dn 150 mm. 

7. Istniejące przyłącze cieplne wysokich parametrów 2 x Dn 80 mm do budynku przy                   

ul. Rejtana 33 należy wymienić na preizolowane i włączyć do projektowanej sieci 2 x Dn 125 

mm. 

8. Przyłącze cieplne dla zasilania budynków przy ul. Rejtana 39 i 41 należy zaprojektować jako 

odejście z nowoprojektowanej sieci 2 x Dn 125 mm przebiegającej w rejonie budynku 

„Meblex”.  

9. Dla prowadzenia sieci cieplnej pod Al. Krzyżanowskiego należy wykorzystać, w miarę 

możliwości istniejące kanały ciepłownicze, sieć prowadzić w rurach osłonowych. Przestrzeń 

pomiędzy kanałem, a rurami osłonowymi należy zalać betonem. 

10. Dla prowadzenia sieci cieplnej wysokich parametrów istnieje możliwość wykorzystania 

istniejących kanałów ciepłowniczych z przebiegiem czteroprzewodowych sieci cieplnych 

niskich parametrów c.o. i c.w.u. po zdemontowaniu rurociągów c.o. 

11. Trasę sieci oraz przyłączy cieplnych należy zaprojektować zgodnie z koncepcją przedstawioną 

na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik nr 3 (wspólny dla warunków 

technicznych do projektowania zadania inwestycyjnego nr 1, 2 i 3) do niniejszych warunków. 

Koncepcja projektowanych sieci i przyłączy nie jest projektem, ma charakter poglądowy i 

służy do przedstawienia oczekiwań Zamawiającego wobec Wykonawcy. Docelowy przebieg 

winien wynikać z zagospodarowania terenu, uzbrojenia podziemnego, uwarunkowań 

terenowych, uzgodnień z właścicielami budynków, uzyskanych warunków branżowych, itp. 

12. Średnice sieci i przyłączy należy przyjąć zgodnie z koncepcją, o której mowa w pkt 11. 

13. Sieci ciepłownicze oraz przyłącza cieplne należy projektować możliwie w terenach zielonych, 

ale z ominięciem w miarę możliwości istniejącej roślinności, przede wszystkim drzew. Trasę 

sieci ciepłowniczej i przyłączy, w tym wejścia przyłączy do budynku i przebieg w budynkach 

do pomieszczeń węzłów należy uzgodnić ze Spółdzielnią „ZODIAK”, a w przypadku 

budynków nie będących własnością Spółdzielni, z właścicielem budynku. Ostateczny przebieg 

sieci będzie zależeć od zgody właścicieli działek i warunków technicznych, w tym w 

szczególności warunków wytrzymałościowych sieci. 

14. Na każdym odgałęzieniu z sieci głównej preizolownej należy zaprojektować zawory odcinające 

preizolowane. Zawory odcinające preizolowane należy stosować z pełnym przelotem lub 

zredukowanym. 
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15. Trasa projektowanej sieci ciepłowniczej i przyłączy wysokich parametrów winna uwzględniać 

możliwość pracy istniejącej sieci niskich parametrów c.o. i c.w.u. do czasu zakończenia 

likwidacji grupowego węzła cieplnego. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w 

jednym roku. W przeciwnym razie należy przewidzieć sposób rozwiązania dostawy ciepłej 

wody do budynków na czas realizacji inwestycji (sieć tymczasowa, kotłownia kontenerowa, 

krótka przerwa – max. do 8 godzin, itp.). 

16. Indywidualne węzły cieplne w budynkach przewiduje się w większości w  pomieszczeniach 

dotychczasowych rozdzielni ciepła. Lokalizację węzłów należy uzgodnić ze Spółdzielnią 

„ZODIAK”, a w przypadku budynków nie będących własnością Spółdzielni, z właścicielem 

budynku. Węzły cieplne w budynkach Spółdzielni „ZODIAK” wykonywane będą i 

projektowane przez Spółdzielnię, a w przypadku budynków nie będących własnością 

Spółdzielni, przez MPEC. Przyłącza cieplne należy zaprojektować do pomieszczeń węzłów 

wraz z ich przebiegiem w budynkach. Projekty węzłów cieplnych nie wchodzą w zakres 

przedmiotu zamówienia.  

17. Sieć ciepłowniczą oraz przyłącza należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych. Sieć 

należy zaprojektować zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych 

w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie”, stanowiącymi załączniki nr 4 do niniejszych 

warunków, w tym w szczególności:  

− wykorzystując technikę instalacyjną „samokompensacji”, z zastosowaniem załamań typu 

„L” i „Z” oraz wydłużek typu „U”. Trasa sieci powinna uwzględniać możliwość płynnego i 

szybkiego usuwania awarii oraz wykonywania remontów, 

− odgałęzienia z sieci głównych należy projektować jako odgałęzienia prefabrykowane                           

z zaworami odcinającymi preizolowanymi w możliwie najbliższej odległości od sieci 

głównej,  

− rurę przewodową preizolowanych rur i kształtek stanowić mają rury stalowe ze stali w 

gatunku P235GH lub St37,0 bez szwu. Dopuszcza się rury ze szwem wzdłużnym. Nie 

dopuszcza się rur ze szwem spiralnym,  

− izolacją cieplną stosować pogrubioną typu „plus” ze współczynnikiem przewodzenia ciepła 

pianki poliuretanowej , mierzonym w temp. +50oC nie większym niż 0,027 W/m.K, 

− jako izolację złączy należy zaprojektować mufy termokurczliwe podwójnie uszczelniane 

sieciowane radiacyjnie. Spoiny rur i elementów sieci powinny być poddane badaniom 

radiologicznym w 100%, 

− z instalacją alarmową typu impulsowego, łączoną w pętle, przewidzianą do doraźnej 

kontroli usterek za pomocą miernika rezystancji izolacji lub przenośnego reflektometru 

impulsów, 

− rury i elementy preizolowane winny być wyposażone w instalację alarmową. Bez względu 

na producenta rur preizolowanych instalacja alarmowa powinna spełniać następujące 

warunki: 

• być łączona w pętle; 

• wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji 10MΩ, przy 

napięciu pomiarowym 500V, 

− przewody instalacji alarmowej należy wyprowadzić na zewnątrz wszystkich końcówek 

termokurczliwych, do rurociągu przyspawać płaskownik stalowy, do niego zamontować 

puszkę hermetyczną typ P1 (IP 54) i wprowadzić do niej przewody alarmowe, 

− odwodnienia rurociągów należy zaprojektować poprzez odgałęzienia preizolowane 

skierowane „w dół” z zaworem odcinającym preizolowanym na odcinku odwodnienia i 

zaworem kołnierzowym ze stali węglowej umieszczonym w studzience schładzającej 

podłączonej do kanalizacji deszczowej z zasuwą odcinającą na przyłączu kanalizacyjnym. 

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonanie odwodnienia grawitacyjnego z 

indywidualnymi prefabrykatami zapreizolowanymi w całości z zaworami kulowymi ze stali 

nierdzewnej umieszczonymi w studni schładzającej,  
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− odpowietrzenia poprzez odgałęzienia skierowane „w górę” i indywidualny prefabrykat 

odpowietrzający. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie armatury 

odcinającej preizolowanej z podwójnym lub pojedynczym odpowietrzeniem, której 

trzpienie oraz zawór kulowy wykonane są ze stali nierdzewnej. Alternatywą tego 

rozwiązania może być zawór odcinający preizolowany połączony z trójnikami prostymi 

preizolowanymi, których króćce wykonane są ze stali nierdzewnej oraz połączone z nimi 

zawory kulowe i kolana skierowane w dół wykonane są również ze stali nierdzewnej. 

18. Ilość i lokalizację odpowietrzeń i odwodnień na sieci należy uzgodnić z MPEC po     

opracowaniu profilu sieci, przed złożeniem do uzgodnienia z Wydziałem Geodezji Urzędu 

Miasta Rzeszowa - Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.  

19.  Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej: 

- temperatura – 135/70 0C, 

- ciśnienie nominalne 1,6 MPa. 

20. Trasę sieci wraz z profilem należy uzgodnić z MPEC przed złożeniem do uzgodnienia z 

Wydziałem Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa - Oddział Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowych.  

21. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nr 2 będzie realizowane łącznie z zadaniem 

inwestycyjnym nr 1 i 3 (warunki techniczne do projektowania dla każdego z zadań stanowią 

oddzielne opracowanie) w ramach Projektu pn.: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych 

na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-0001/1900) współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, zwaną działalnością POIiŚ 

oraz w ramach działalności bieżącej MPEC - Rzeszów Sp. z o.o..  

22. Łączna długość sieci i przyłączy wysokich parametrów dla zadań inwestycyjnych nr 1, 2 i 3 

zaplanowana do zrealizowania w ramach działalności POIiŚ nie może być mniejsza niż 2 126 

m. W przypadku, gdy długość zaprojektowanej sieci będzie mniejsza, należy zwiększyć 
zakres POIiŚ o cześć odcinków planowanych pierwotnie do realizacji w działalności 
bieżącej MPEC - Rzeszów Sp. z o.o., biorąc największe dostępne średnice.  

23. W koncepcji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych warunków trasę sieci planowanej 
do realizacji w ramach działalności POIiŚ oznaczono kolorem fioletowym natomiast sieci 
planowane do realizacji w ramach działalności bieżącej MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. kolorem 
czerwonym. 

24. Dokumentację projektową należy wykonać oddzielnie dla sieci realizowanych w ramach 
działalności POIiŚ i realizowanych w ramach działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp.               
z o.o.   

 

Rozdział IX  

 

WARUNKI TECHNICZNE  do projektowania dla zadania inwestycyjnego  nr 2 pn. 

„Likwidacja grupowego węzła cieplnego W-108A poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich 

parametrów Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie”.  
 

 

1. Grupowy węzeł cieplny W-108A zlokalizowany w budynku przy Al. Krzyżanowskiego 10  w 

Rzeszowie zasila w ciepło na cele c.o. i c.w.u. budynki mieszkalne wielorodzinne przy Al. 

Krzyżanowskiego nr 6 i 12 oraz budynek usługowo-handlowy przy Al. Krzyżanowskiego 12A 

i budynek techniczny przy Al. Krzyżanowskiego 10. W ramach likwidacji grupowego węzła 

W-108 A należy w miejsce istniejącej sieci cieplnej niskich parametrów zaprojektować sieć 

ciepłowniczą wysokich parametrów dla zasilania projektowanych indywidualnych węzłów 

cieplnych w budynkach zasilanych dotychczas z tej wymiennikowi. Przebieg istniejącej sieci 

cieplnej niskich parametrów za grupowym węzłem cieplnym W-108A zaznaczono 

w załączniku nr 1 do niniejszych warunków.  
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2. Wykaz budynków zasilanych z wymiennikowi W-108A z zestawieniem zapotrzebowania 

mocy cieplnej  podano w załączniku nr 2 do niniejszych warunków. 

3. Sieć cieplną wysokich parametrów dla budynków zasilanych z wymiennikowi W-108A o 

średnicy 2 x Dn 100 mm należy zaprojektować z sieci cieplnej preizolowanej 2 x Dn 100mm 

przy budynku wymiennikowi W-108 przy Al. Krzyżanowskiego 8, projektowanej w ramach 

zadania inwestycyjnego nr 2 (wg warunków technicznych do projektowania).  

4. Przyłącze cieplne do budynku wymiennikowi W-108A należy zaprojektować o średnicy 2 x Dn 

40 mm, odgałęziając się z projektowanej sieci 2 x Dn 100 mm. 

5. Sieć cieplną wysokich parametrów zasilającą dotychczas wymiennikownię W-108A, 

przebiegającą przez budynek wymiennikowi W-108 i W-108A należy przewidzieć do 

likwidacji. 

6. W ramach likwidacji wymiennikowi W-108A należy uwzględnić podłączenie budynków przy 

Al. Krzyżanowskiego 14 i 16, zasilanych dotychczas z wymiennikowni grupowej W-108.  

7. Istniejące komory ciepłownicze na czteroprzewodowej sieci cieplnej niskich parametrów „e-

32/2” i „e-32/4” należy zlikwidować. Komorę ciepłowniczą „e-32/3” można wykorzystać do 

podłączenia budynków przy Al. Krzyżanowskiego 12A i 6 (węzeł 3) oraz do odwodnienia i 

odpowietrzenia projektowanej sieci. W takim przypadku zawory odcinające do budynków jw. 

należy zaprojektować w komorze.  

8. W przypadku pozostawienia komory należy przewidzieć ją do przebudowy. Komorę 

wyposażyć w wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, zaprojektować izolację 

przeciwwilgociową i wymienić płytę przykrywającą. Jako armaturę odcinającą, spustową i 

odpowietrzającą stosować zawory kulowe: na odgałęzieniach kołnierzowe, na spustach i 

odpowietrzeniach spawane.  

9. Trasę sieci oraz przyłączy cieplnych należy zaprojektować zgodnie z koncepcją przedstawioną 

na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik nr 3 (wspólny dla warunków 

technicznych do projektowania zadania inwestycyjnego nr 1, 2 i 3) do niniejszych warunków. 

Koncepcja projektowanych sieci i przyłączy nie jest projektem, ma charakter poglądowy i 

służy do przedstawienia oczekiwań Zamawiającego wobec Wykonawcy. Docelowy przebieg 

winien wynikać z zagospodarowania terenu, uzbrojenia podziemnego, uwarunkowań 

terenowych, uzgodnień z właścicielami budynków, uzyskanych warunków branżowych, itp. 

10. Średnice sieci i przyłączy należy przyjąć zgodnie z koncepcją, o której mowa w pkt 9. 

11. Dla prowadzenia sieci cieplnej wysokich parametrów można wykorzystać istniejące  kanały 

ciepłownicze z przebiegiem czteroprzewodowych sieci cieplnych niskich parametrów c.o. i 

c.w.u. po zdemontowaniu rurociągów c.o. 

12. Sieci ciepłownicze oraz przyłącza cieplne należy projektować możliwie w terenach zielonych, 

ale z ominięciem w miarę możliwości istniejącej roślinności, przede wszystkim drzew. Trasę 

sieci ciepłowniczej i przyłączy, w tym wejścia przyłączy do budynku i przebieg w budynkach 

do pomieszczeń węzłów należy uzgodnić ze Spółdzielnią „ZODIAK”, a w przypadku 

budynków nie będących własnością Spółdzielni, z właścicielem budynku. Ostateczny przebieg 

sieci będzie zależeć od zgody właścicieli działek i warunków technicznych, w tym w 

szczególności warunków wytrzymałościowych sieci. 

13. Na każdym odgałęzieniu z sieci głównej preizolownej należy zaprojektować zawory odcinające 

preizolowane. Zawory odcinające preizolowane należy stosować z pełnym przelotem lub 

zredukowanym. 

14. Trasa projektowanej sieci ciepłowniczej i przyłączy wysokich parametrów winna uwzględniać 

możliwość pracy istniejącej sieci niskich parametrów c.o. i c.w.u. do czasu zakończenia 

likwidacji grupowego węzła cieplnego. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w 

jednym roku. W przeciwnym razie należy przewidzieć sposób rozwiązania dostawy ciepłej 

wody do budynków na czas realizacji inwestycji (sieć tymczasowa, kotłownia kontenerowa, 

krótka przerwa – max. do 8 godzin, itp.). 

15. Indywidualne węzły cieplne w budynkach przewiduje się w większości w  pomieszczeniach 

dotychczasowych rozdzielni ciepła. Lokalizację węzłów należy uzgodnić ze Spółdzielnią 
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„ZODIAK”, a w przypadku budynków nie będących własnością Spółdzielni, z właścicielem 

budynku. Węzły cieplne w budynkach będących własnością Spółdzielni wykonywane będą i 

projektowane przez Spółdzielnię „ZODIAK”, a w przypadku budynków nie będących 

własnością Spółdzielni, przez MPEC. Przyłącza cieplne należy zaprojektować do pomieszczeń 

węzłów wraz z ich przebiegiem w budynkach. Projekty węzłów cieplnych nie wchodzą w 

zakres przedmiotu zamówienia.  

16. Sieć ciepłowniczą oraz przyłącza należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych. Sieć 

należy zaprojektować zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych 

w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie”, stanowiącymi załączniki nr 4 do niniejszych 

warunków, w tym w szczególności:  

− wykorzystując technikę instalacyjną „samokompensacji”, z zastosowaniem załamań typu 

„L” i „Z” oraz wydłużek typu „U”. Trasa sieci powinna uwzględniać możliwość płynnego i 

szybkiego usuwania awarii oraz wykonywania remontów, 

− odgałęzienia z sieci głównych należy projektować jako odgałęzienia prefabrykowane                           

z zaworami odcinającymi preizolowanymi w możliwie najbliższej odległości od sieci 

głównej,  

− rurę przewodową preizolowanych rur i kształtek stanowić mają rury stalowe ze stali w 

gatunku P235GH lub St37,0 bez szwu. Dopuszcza się rury ze szwem wzdłużnym. Nie 

dopuszcza się rur ze szwem spiralnym,  

− izolację cieplną stosować pogrubioną typu „plus” ze współczynnikiem przewodzenia ciepła 

pianki poliuretanowej , mierzonym w temp. +50oC nie większym niż 0,027 W/m.K, 

− jako izolację złączy należy zaprojektować mufy termokurczliwe podwójnie uszczelniane 

sieciowane radiacyjnie. Spoiny rur i elementów sieci powinny być poddane badaniom 

radiologicznym w 100%, 

− z instalacją alarmową typu impulsowego, łączoną w pętle, przewidzianą do doraźnej 

kontroli usterek za pomocą miernika rezystancji izolacji lub przenośnego reflektometru 

impulsów, 

− rury i elementy preizolowane winny być wyposażone w instalację alarmową. Bez względu 

na producenta rur preizolowanych instalacja alarmowa powinna spełniać następujące 

warunki: 

• być łączona w pętle; 

• wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji 10MΩ, przy 

napięciu pomiarowym 500V, 

− przewody instalacji alarmowej należy wyprowadzić na zewnątrz wszystkich końcówek 

termokurczliwych, do rurociągu przyspawać płaskownik stalowy, do niego zamontować 

puszkę hermetyczną typ P1 (IP 54) i wprowadzić do niej przewody alarmowe, 

− odwodnienia rurociągów należy zaprojektować poprzez odgałęzienia preizolowane 

skierowane „w dół” z zaworem odcinającym preizolowanym na odcinku odwodnienia i 

zaworem kołnierzowym ze stali węglowej umieszczonym w studzience schładzającej 

podłączonej do kanalizacji deszczowej z zasuwą odcinającą na przyłączu kanalizacyjnym. 

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonanie odwodnienia grawitacyjnego z 

indywidualnymi prefabrykatami zapreizolowanymi w całości z zaworami kulowymi ze stali 

nierdzewnej umieszczonymi w studni schładzającej,  

− odpowietrzenia poprzez odgałęzienia skierowane „w górę” i indywidualny prefabrykat 

odpowietrzający. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie armatury 

odcinającej preizolowanej z podwójnym lub pojedynczym odpowietrzeniem, której 

trzpienie oraz zawór kulowy wykonane są ze stali nierdzewnej. Alternatywą tego 

rozwiązania może być zawór odcinający preizolowany połączony z trójnikami prostymi 

preizolowanymi, których króćce wykonane są ze stali nierdzewnej oraz połączone z nimi 

zawory kulowe i kolana skierowane w dół wykonane są również ze stali nierdzewnej. 
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▪ Ilość i lokalizację odpowietrzeń i odwodnień na sieci należy uzgodnić z MPEC po     

opracowaniu profilu sieci, przed złożeniem do uzgodnienia z Wydziałem Geodezji Urzędu 

Miasta Rzeszowa - Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.  

▪  Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej: 

- temperatura – 135/70 0C, 

- ciśnienie nominalne 1,6 MPa. 

▪ Trasę sieci wraz z profilem należy uzgodnić z MPEC przed złożeniem do uzgodnienia z 

Wydziałem Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa - Oddział Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowych.  

20. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nr 1 będzie realizowane łącznie z zadaniem 

inwestycyjnym nr 2 i 3 (warunki techniczne do projektowania dla każdego z zadań stanowią 

oddzielne opracowanie) w ramach Projektu pn.: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych 

na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-0001/1900) współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, zwaną działalnością POIiŚ 

oraz w ramach działalności bieżącej MPEC - Rzeszów Sp. z o.o..  

21. Łączna długość sieci i przyłączy wysokich parametrów dla zadań inwestycyjnych nr 1, 2 i 3 

zaplanowana do zrealizowania w ramach działalności POIiŚ nie może być mniejsza niż 2 126 

m. W przypadku, gdy długość zaprojektowanej sieci będzie mniejsza, należy zwiększyć 
zakres POIiŚ o cześć odcinków planowanych pierwotnie do realizacji w działalności 
bieżącej MPEC - Rzeszów Sp. z o.o., biorąc największe dostępne średnice.  

22. W koncepcji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych warunków trasę sieci planowanej 
do realizacji w ramach działalności POIiŚ oznaczono kolorem fioletowym natomiast sieci 
planowane do realizacji w ramach działalności bieżącej MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. kolorem 
czerwonym. 

23. Dokumentację projektową należy wykonać oddzielnie dla sieci realizowanych w ramach 
działalności POIiŚ i realizowanych w ramach działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z 
o.o.  

 

Rozdział X  
 

WARUNKI TECHNICZNE  do projektowania dla zadania inwestycyjnego  nr 3 pn. 

„Likwidacja grupowego węzła cieplnego C-1 poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich 

parametrów ul. Paderewskiego w Rzeszowie”.  
 

 

1. Grupowy węzeł cieplny C-1 zlokalizowany w budynku przy ul. Rejtana 49/13 zasila 

w ciepło na cele c.o. i c.w.u. budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Paderewskiego 

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1H/2, 1I, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F oraz budynek (pawilon 

104-105) przy ul. Rejtana 49 i budynki usługowe przy ul. Rejtana 49/12 i 49/13. W ramach 

likwidacji grupowego węzła C-1 należy w miejsce istniejącej sieci cieplnej niskich 

parametrów zaprojektować sieć ciepłowniczą wysokich parametrów dla zasilania 

projektowanych indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach zasilanych dotychczas z 

tej wymiennikowi. Przebieg istniejącej sieci cieplnej niskich parametrów za grupowym 

węzłem cieplnym G-4 oraz sieć cieplną wysokich parametrów 2 x Dn 200 mm do budynku 

wymiennikowi grupowej zaznaczono w załączniku nr 1 do niniejszych warunków.  

2. Wykaz budynków zasilanych z wymiennikowi C-1 z zestawieniem zapotrzebowania mocy 

cieplnej  podano w załączniku nr 2 do niniejszych warunków.  

3. W miejsce istniejącej kanałowej sieci cieplnej wysokich parametrów 2 x Dn 200 mm 

zasilającej dotychczas budynek wymiennikowi C-1 należy zaprojektować odpowiednio sieć 

cieplną preizolowaną 2 x Dn 125 mm/50 mm stanowiącą odejście od nowoprojektowanej sieci 
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cieplnej preizolowanej 2 x Dn 150 mm, włączając się w pobliżu komory G-15/1 przewidzianej 

do likwidacji oraz przyłącze cieplne preizolowane 2 x Dn 32 mm do budynku wymiennikowni. 

4. Istniejące komory ciepłownicze „e-26”, „e-27” i „e-28” na czteroprzewodowej sieci cieplnej 

niskich parametrów c.o. i c.w.u. oraz G-15/2 na sieci wysokich parametrów należy przewidzieć 

do likwidacji.  

5. Istniejące przyłącze cieplne 2 x Dn 65 mm do budynku przy ul. Rejtana 49a (Meblex) należy 

wymienić na preizolowane i włączyć do projektowanej sieci 2 x Dn 125 mm.  

6. Dla prowadzenia sieci cieplnej wysokich parametrów istnieje możliwość wykorzystania 

istniejących kanałów ciepłowniczych z przebiegiem czteroprzewodowych sieci cieplnych 

niskich parametrów c.o. i c.w.u. po zdemontowaniu rurociągów c.o.  

7. Sieć cieplną wysokich parametrów przy przejściu przez potok Czekaj należy zaprojektować 

jako podziemną o średnicy 2 x Dn 80 mm w systemie rur dwuściennych, elastycznych 

z płaszczem stalowym tzw. kabel ciepłowniczy (rura przewodowa wykonana ze stali 

nierdzewnej) przy zastosowaniu przewiertu. Istniejąca sieć napowietrzną wraz z konstrukcją 

i fundamentami należy zdemontować. 

8. Trasę sieci oraz przyłączy cieplnych należy zaprojektować zgodnie z koncepcją przedstawioną 

na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik nr 3 (wspólny dla warunków 

technicznych do projektowania zadania inwestycyjnego nr 1, 2 i 3) do niniejszych warunków. 

Koncepcja projektowanych sieci i przyłączy nie jest projektem, ma charakter poglądowy 

i służy do przedstawienia oczekiwań Zamawiającego wobec Wykonawcy. Docelowy przebieg 

winien wynikać z zagospodarowania terenu, uzbrojenia podziemnego, uwarunkowań 

terenowych, uzgodnień z właścicielami budynków, uzyskanych warunków branżowych, itp. 

9. Średnice sieci i przyłączy należy przyjąć zgodnie z koncepcją, o której mowa w pkt 8. 

10. Sieci ciepłownicze oraz przyłącza cieplne należy projektować możliwie w terenach zielonych, 

ale z ominięciem w miarę możliwości istniejącej roślinności, przede wszystkim drzew. Trasę 

sieci ciepłowniczej i przyłączy, w tym wejścia przyłączy do budynku i przebieg w budynkach 

do pomieszczeń węzłów należy uzgodnić ze Spółdzielnią „ZODIAK”, a w przypadku 

budynków nie będących własnością Spółdzielni, z właścicielem budynku. Ostateczny przebieg 

sieci będzie zależeć od zgody właścicieli działek i warunków technicznych, w tym 

w szczególności warunków wytrzymałościowych sieci. 

11. Na każdym odgałęzieniu z sieci głównej preizolownej należy zaprojektować zawory odcinające 

preizolowane. Zawory odcinające preizolowane stosować z pełnym przelotem lub 

zredukowanym. 

12. Trasa projektowanej sieci ciepłowniczej i przyłączy wysokich parametrów winna uwzględniać 

możliwość pracy istniejącej sieci niskich parametrów c.o. i c.w.u. do czasu zakończenia 

likwidacji grupowego węzła cieplnego. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w 

jednym roku. W przeciwnym razie należy przewidzieć sposób rozwiązania dostawy ciepłej 

wody do budynków na czas realizacji inwestycji (sieć tymczasowa, kotłownia kontenerowa, 

krótka przerwa – max. do 8 godzin, itp.).  

13. Indywidualne węzły cieplne w budynkach przewiduje się w większości w  pomieszczeniach 

dotychczasowych rozdzielni ciepła. Lokalizację węzłów należy uzgodnić ze Spółdzielnią 

„ZODIAK”, a w przypadku budynków nie będących własnością Spółdzielni, z właścicielem 

budynku. Węzły cieplne w budynkach Spółdzielni „ZODIAK”, wykonywane będą i 

projektowane przez Spółdzielnię, a w przypadku budynków nie będących własnością 

Spółdzielni, przez MPEC. Przyłącza cieplne należy zaprojektować do pomieszczeń węzłów 

wraz z ich przebiegiem w budynkach. Projekty węzłów cieplnych nie wchodzą w zakres 

przedmiotu zamówienia. 

14. Sieć ciepłowniczą oraz przyłącza należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych. Sieć 

należy zaprojektować zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych 

w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie”, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 4 do 

niniejszych warunków, w tym w szczególności:  
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− wykorzystując technikę instalacyjną „samokompensacji”, z zastosowaniem załamań typu 

„L” i „Z” oraz wydłużek typu „U”. Trasa sieci powinna uwzględniać możliwość płynnego i 

szybkiego usuwania awarii oraz wykonywania remontów, 

− odgałęzienia z sieci głównych należy projektować jako odgałęzienia prefabrykowane                           

z zaworami odcinającymi preizolowanymi w możliwie najbliższej odległości od sieci 

głównej,  

− rurę przewodową preizolowanych rur i kształtek stanowić mają rury stalowe ze stali w 

gatunku P235GH lub St37,0 bez szwu. Dopuszcza się rury ze szwem wzdłużnym. Nie 

dopuszcza się rur ze szwem spiralnym,  

− izolacją cieplną stosować pogrubioną typu „plus” ze współczynnikiem przewodzenia ciepła 

pianki poliuretanowej , mierzonym w temp. +50oC nie większym niż 0,027 W/m.K, 

− jako izolację złączy należy zaprojektować mufy termokurczliwe podwójnie uszczelniane 

sieciowane radiacyjnie. Spoiny rur i elementów sieci powinny być poddane badaniom 

radiologicznym w 100%, 

− z instalacją alarmową typu impulsowego, łączoną w pętle, przewidzianą do doraźnej 

kontroli usterek za pomocą miernika rezystancji izolacji lub przenośnego reflektometru 

impulsów, 

− rury i elementy preizolowane winny być wyposażone w instalację alarmową. Bez względu 

na producenta rur preizolowanych instalacja alarmowa powinna spełniać następujące 

warunki: 

− być łączona w pętle; 

− wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji 10MΩ, przy 

napięciu pomiarowym 500V, 

− przewody instalacji alarmowej należy wyprowadzić na zewnątrz wszystkich końcówek 

termokurczliwych, do rurociągu przyspawać płaskownik stalowy, do niego zamontować 

puszkę hermetyczną typ P1 (IP 54) i wprowadzić do niej przewody alarmowe, 

− odwodnienia rurociągów należy zaprojektować poprzez odgałęzienia preizolowane 

skierowane „w dół” z zaworem odcinającym preizolowanym na odcinku odwodnienia i 

zaworem kołnierzowym ze stali węglowej umieszczonym w studzience schładzającej 

podłączonej do kanalizacji deszczowej z zasuwą odcinającą na przyłączu kanalizacyjnym. 

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonanie odwodnienia grawitacyjnego z 

indywidualnymi prefabrykatami zapreizolowanymi w całości z zaworami kulowymi ze stali 

nierdzewnej umieszczonymi w studni schładzającej, 

− odpowietrzenia poprzez odgałęzienia skierowane „w górę” i indywidualny prefabrykat 

odpowietrzający. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie armatury 

odcinającej preizolowanej z podwójnym lub pojedynczym odpowietrzeniem, której 

trzpienie oraz zawór kulowy wykonane są ze stali nierdzewnej. Alternatywą tego 

rozwiązania może być zawór odcinający preizolowany połączony z trójnikami prostymi 

preizolowanymi, których króćce wykonane są ze stali nierdzewnej oraz połączone z nimi 

zawory kulowe i kolana skierowane w dół wykonane są również ze stali nierdzewnej.  

15. Ilość i lokalizację odpowietrzeń i odwodnień na sieci należy uzgodnić z MPEC po     

opracowaniu profilu sieci, przed złożeniem do uzgodnienia z Wydziałem Geodezji Urzędu 

Miasta Rzeszowa - Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.  

16. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej: 

- temperatura – 135/70 0C, 

- ciśnienie nominalne 1,6 MPa. 

17. Trasę sieci wraz z profilem należy uzgodnić z MPEC przed złożeniem do uzgodnienia z 

Wydziałem Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa - Oddział Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowych.  

18. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nr 3 będzie realizowane łącznie z zadaniem 

inwestycyjnym nr 1 i 2 (warunki techniczne do projektowania dla każdego z zadań stanowią 

oddzielne opracowanie) w ramach Projektu pn.: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych 
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na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-0001/1900) współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, zwaną działalnością POIiŚ 

(część I) oraz w ramach działalności bieżącej MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. (część II).  

19. Łączna długość sieci i przyłączy wysokich parametrów dla zadań inwestycyjnych nr 1, 2 i 3 

zaplanowana do zrealizowania w ramach działalności POIiŚ nie może być mniejsza niż 2 126 

m. W przypadku, gdy długość zaprojektowanej sieci będzie mniejsza, należy zwiększyć 
zakres POIiŚ o cześć odcinków planowanych pierwotnie do realizacji w działalności 
bieżącej MPEC - Rzeszów Sp. z o.o., biorąc największe dostępne średnice.  

20. W koncepcji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych warunków trasę sieci planowanej 
do realizacji w ramach działalności POIiŚ oznaczono kolorem fioletowym natomiast sieci 
planowane do realizacji w ramach działalności bieżącej MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. kolorem 
czerwonym. 

21. Dokumentację projektową należy wykonać oddzielnie dla sieci realizowanych w ramach 
działalności POIiŚ i realizowanych w ramach działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp.               
z o.o. 

 

Uwaga: 

1. W przypadku wykorzystania istniejących komór ciepłowniczych dla celów funkcjonowania 

nowych przyłączy należy zaprojektować i wykonać ich gruntowny remont obejmujący ściany 

boczne oraz płytę komory (wymiana płyty). Górną warstwę płyty należy dostosować estetyką 

do istniejącego otoczenia tj. np. położyć na płycie kostkę brukową, obłożyć komorę 

palisadami betonowymi, obsypać ziemią i posiać trawę. 

2. W przypadku pominięcia (likwidacji) istniejących komór ciepłowniczych należy je fizycznie 

zlikwidować tj.: zdemontować płytę, ściany boczne skuć min. 0,5 m powyżej poziomu terenu 

oraz odtworzyć teren w miejscu zlikwidowanej komory.  

 

Integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego stanowią załączniki: 
 

Załącznik nr 1 do warunków technicznych zawartych w Rozdziale VIII, Rozdziale IX i Rozdziale 

X 

Załącznik nr 2.1 do warunków technicznych zawartych w Rozdziale VIII,  

Załącznik nr 2.2 do warunków technicznych zawartych w Rozdziale IX  

Załącznik nr 2.3 do warunków technicznych zawartych w Rozdziale X 

Załącznik nr 3 do warunków technicznych zawartych w Rozdziale VIII, Rozdziale IX i Rozdziale 

X 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 


