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           Załącznik nr 1 

                Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/60/22 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja napowietrznej sieci ciepłowniczej poprzez 

malowanie płaszcza izolacji z blachy stalowej ocynkowanej  na ciepłociągu napowietrznym 

wraz malowaniem stalowych konstrukcji wsporczych oraz renowacją betonowych 

fundamentów pod konstrukcjami stalowymi przy  ul. Ciepłowniczej i Lubelskiej w Rzeszowie 

z podziałem na zadania: 

Zadanie 1:  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego rozdzielni ciepła przy EC Załęże oraz  

magistral ciepłowniczych  od rozdzielni do zejścia za ul. Ciepłowniczą  

Zadanie 2:  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego kompensacji pionowych na 

magistrali ciepłowniczej 2xDn500mm przy ul. Lubelskiej i Jana Welca 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

W zakres zamówienia wchodzi malowanie płaszcza izolacji z blachy stalowej ocynkowanej, 

malowanie stalowych konstrukcji wsporczych pionowych i poziomych, malowanie podestów  

i drabin oraz renowacja betonowych fundamentów pod konstrukcjami wsporczymi. Dodatkowo 

renowacji podlega wiata na rozdzielni ciepła wraz z pokryciem dachowym oraz remontem 

nawierzchni z płyt chodnikowych pod wiatą  

 

Zadanie 1:  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego rozdzielni ciepła przy EC Załęże oraz  

magistral ciepłowniczych  od rozdzielni do zejścia za ul. Ciepłowniczą  

Należy poddać renowacji rurociągi  magistralne napowietrzne: 

1. Magistrala I 2xDN800*mm o długości ok. 92 mb. 

2. Magistrala II 2xDN800*mm o długości ok. 94 mb. 

3. Magistrala Trzebownisko  2xDN600*mm o długości ok 88 mb. 

4. Magistrala rezerwowa 1xDN500*mm o długości ok 94 mb. 

(*podana średnica jest średnicą nominalna rurociągów ciepłowniczych a nie płaszcza izolacji) 

Oraz:  

5. Malowanie wiaty na konstrukcji stalowej, o wysokości 9 m i powierzchni 136m2 wraz z  dachem 

i podestami. 

6. Renowacja betonowych fundamentów pod konstrukcje. Odkopanie, oczyszczenie wykonanie 

powłok naprawczych.  

5. Wykonanie nadlewki nad fundamentami betonowymi  ponad istniejącymi, znajdującymi się 

obecnie pod poziomem terenu. 

6. Oczyszczenie studzienek osadnikowych pod spustami z rurociągów wraz z ponownym 

osadzeniem i regulacja wpustów ulicznych. 

7. Demontaż istniejącej i wykonanie pod wiatą nowej nawierzchni z płytek betonowych 50x50cm 

wraz obrzeżami. 
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Szacowane ilości: 

Zakres robót Ilość Jedn. 

Malowanie płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej rurociągów 

magistralnych     2550 ±10% m2 

Malowanie  konstrukcji stalowych, podestów drabin elementów wiaty, itp.  540 ±15% m2 

Malowanie dachu wiaty (dwie strony) 270±10% m2 

Remont podpór betonowych pod konstrukcjami stalowymi 30±10% m2 

Nadlewanie betonowych fundamentów pod konstrukcjami stalowymi 8±10% m3 

Oczyszczanie studzienek osadnikowych (fi600, głębokość ok 0,5m) wraz z 

ponownym osadzeniem wpustów ulicznych  9 szt 

Remont nawierzchni z płytek betonowych 50x50cm wraz z wykonaniem 

nowych obrzeży (ok. 20%płytek  z odzysku) 130 m2 

 

Kolor farby nawierzchniowa rurociągów i konstrukcji RAL 7035 

Zadanie 2:  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego kompensacji pionowych na 

magistrali ciepłowniczej 2xDn500*mm przy ul. Lubelskiej i Jana Welca 

Należy poddać renowacji  3 kompensacje pionowe na rurociągu magistralnym napowietrznym  

2xDN500*mm w rejonie ul. Lubelskiej i Jana Welca. Rurociąg przebiega przez tereny zielone przy 

ogródkach działkowych. Wysokość estakad pionowych to ok 6 m. n p.t. Łączna długość sieci 

2xDN500* do renowacji to ok 80  mb. Renowacji należy poddać odcinki poziome i pionowe wraz 

z kolanami.  

Szacowane ilości: 

Zakres robót Ilość Jedn. 

Malowanie płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej rurociągów 

magistralnych 2xDn 500* mm     400 ±10% m2 

Malowanie  konstrukcji stalowych, podestów drabin itp.    90 ±15% m2 

Nadlewanie betonowych fundamentów pod konstrukcjami stalowymi  4,5±10% m3 

Kolor farby nawierzchniowa rurociągów i konstrukcji  RAL 7035 

(*podana średnica jest średnicą nominalna rurociągów ciepłowniczych a nie płaszcza izolacji) 

 

 

Zakres prac obejmuje: 

1. Przygotowanie terenu na którym prowadzone będą prace: zabezpieczenie budowy pod 

względem BHP, zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi, poprzez tymczasowe 

wygrodzenie, przygotowanie miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów wytworzonych 

w trakcie prowadzenia prac. 

2. Wykonanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego  

ul. Ciepłowniczej.  

2.1.A. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały konieczne do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Dostarczone materiały muszą spełniać wymagania 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. 
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2.2.A.  Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, w tym 

projekty organizacji ruchu i uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez 

dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca ponosi także 

wszelkie opłaty wynikające z zajęcia pasa drogowego. 

3. Czyszczenie, mycie  i odtłuszczenie,  malowanie  farbą podkładową oraz dwukrotne 

malowanie farbą nawierzchniową oblachowania rurociągów, konstrukcji wsporczych 

rurociągów, podestów oraz elementów i pokrycia dachowego.  W miejscach korozji 

wykonanie zaprawek. Ubytki powłoki cynkowej uzupełnić farbą do gruntowania 

przeciwrdzewną cynkową. Malowanie podestów wykonać jedynie w miejscach 

występowania korozji. 

3.1.  Powłoki malarskie na płaszczu z blach stalowych ocynkowanych. 

Powłoki, które uległy miejscowemu uszkodzeniu należy usunąć a powierzchnię właściwie 

oczyścić. Opis stanu oczyszczonej powierzchni, stopnie czystości powierzchni stalowych, z 

których miejscowo usunięto powłokę malarską oraz wzorce stopni czystości zgodnie z normą  

PN-ISO 8501-2.  

Proces przygotowania podłoża do malowania renowacyjnego winien być poprzedzony 

umyciem i odtłuszczeniem starej powłoki celem usunięcia wszelkich zanieczyszczeń (soli, 

olejów, smarów, szlamów, osadów, resztek chemikaliów itp.). Mycie należy przeprowadzić 

urządzeniami do mycia pod ciśnieniem, stosując gorącą wodę lub/i wodę z detergentem 

wskazanym przez producenta zastosowanej powłoki malarskiej. Po zakończeniu mycia 

składniki chemiczne roztworów myjących należy dokładnie usunąć z podłoża przez spłukanie 

wodą wodociągową. Zakres prac związanych z przygotowaniem podłoża do malowania 

uzależniony winien być od stanu starej powłoki. Powłoki kruche, wykazujące spękania, 

łuszczenia, pęcherzenie i brak przyczepności do podłoża oraz powłoki z oznakami korozji 

podpowłokowej lub zniszczone środkami chemicznymi należy całkowicie usunąć z podłoża, 

a powierzchnię oczyścić zgodnie z wymaganiami określonymi w karcie katalogowej farby. 

Powłoki o dobrej przyczepności do podłoża, lecz wykazujące utratę połysku, spękanie 

powierzchniowe, oznaki korozji podłoża do 5% powierzchni, pęcherze nie sięgające podłoża 

lub łuszczenie warstwy zewnętrznej należy odnowić przez usuwanie wierzchniej warstwy 

zniszczonej powłoki, a w miejscach skorodowanych przez całkowite usuwanie powłoki.  

Ogniska korozji ogniska korozji oczyścić za pomocą ręcznych narzędzi mechanicznych 

(szlifierki z elastycznymi tarczami ściernymi) do stopnia St2 (St2 - na oglądanej bez 

powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, 

powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń). 

Do usuwania zniszczonej warstwy powłoki można stosować np. szczotki stalowe z miękkiego 

drutu lub szlifierki z elastycznymi tarczami ściernymi. Część odnawianego pokrycia 

znajdującą się w dobrym stanie i posiadającą znaczny połysk przed ponownym malowaniem 

należy zmatowić. Dla uzyskania dobrej przyczepności nowego wymalowania wymagane jest 

matowanie starej powłoki. Przy odnawianiu starych powłok farb o ograniczonym okresie do 

nałożenia kolejnych warstw, np. farb epoksydowych, bitumiczno-epoksydowych, 

poliuretanowych oraz alkidowych należy uwzględnić trudności zapewnienia dobrej 

przyczepności międzywarstwowej nowo nakładanym farbom do tego rodzaju powłok. 

Odsłonięte podłoże metalu należy oczyścić do stopnia czystości podanego w instrukcjach 

stosowania farb przewidywanych do malowania renowacyjnego. Po usunięciu zniszczonej 

powłoki i oczyszczeniu podłoża, powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie 

odkurzyć. Podłoża odsłonięte do metalu należy zabezpieczyć odpowiednią farbą 
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przeciwkorozyjną reaktywną do gruntowania z zawartością cynku, która przywróci ciągłość 

warstwy cynkowej. 

Do wykonania powłoki malarskiej Wykonawca zastosuje farbę lub systemy malarskie 

(składające się z kilku rodzajów farb) przeznaczone do renowacji powłok malarskich. 

Zastosowany system powinien zapewnić ochronę przed korozją stalowych i ocynkowanych 

elementów przez czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV w środowisku 

przemysłowym.    

Ogniska korozji po oczyszczeniu należy pomalować farbą reaktywną. Ubytki powłoki 

cynkowej uzupełnić farbą do gruntowania przeciwrdzewną cynkową, która przywraca 

ciągłość warstwy cynkowej. 

Jako podkład należy zastosować jedną warstwę farby podkładowej przeznaczonej do 

malowania powierzchni ocynkowanych. 

Malowanie nawierzchniowe wykonać jako dwuwarstwowe. Kolejne warstwy nakładać 

zgodnie z technologią malowania określoną dla zastosowanej farby. 

Każda warstwa powłoki malarskiej tj: zaprawki, podkład, pierwsza warstwa 

nawierzchniowa oraz druga warstwa nawierzchniowa mają różnić się od siebie kolorem 

lub odcieniem a wykończenie tj. drugą warstwę nawierzchniową wykonać w kolorze 

RAL 7035 

Nakładanie nowej powłoki malarskiej powinno odbywać się zgodnie z zasadami opisanymi 

w instrukcjach stosowania farb. Każde stwierdzone ognisko korozji lub brak przyczepności 

farby w okresie gwarancji będzie poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt. 

W przypadku gdy w trakcie czyszczenia Wykonawca wykryje uszkodzenie mechaniczne 

lub spowodowane nadmierną korozją  należy je zgłosić Zamawiającemu. Zamawiający 

niezwłoczne we własnym zakresie dokona wymiany uszkodzonego oblachowania    

 

3.2. Remont wszystkich stalowych elementów konstrukcyjnych podtrzymujących rurociągi w 

zakresie: czyszczenia wymaganego przez zastosowany system zabezpieczenia 

antykorozyjnego, zabezpieczenie antykorozyjne.  

Powłoki malarskie na konstrukcjach i elementach stalowych, które uległy miejscowemu 

uszkodzeniu podczas eksploatacji i prac mechanicznych należy usunąć z powierzchni 

stalowych, a powierzchnię właściwie oczyścić. Opis stanu oczyszczonej powierzchni, stopnie 

czystości powierzchni stalowych, z których miejscowo usunięto powłokę malarską oraz 

wzorce stopni czystości zgodnie z normą PN-ISO 8501-2. Proces przygotowania podłoża do 

malowania renowacyjnego winien być poprzedzony umyciem i odtłuszczeniem starej powłoki 

celem usunięcia wszelkich zanieczyszczeń (soli, olejów, smarów, szlamów, osadów, resztek 

chemikaliów itp.). Mycie należy przeprowadzić urządzeniami do mycia pod ciśnieniem, 

stosując gorącą wodę lub lub/i wodę z detergentem wskazanym przez producenta 

zastosowanej powłoki malarskiej. Po zakończeniu mycia składniki chemiczne roztworów 

myjących należy dokładnie usunąć z podłoża przez spłukanie wodą wodociągową. Zakres 

prac związanych z przygotowaniem podłoża do malowania uzależniony winien być od stanu 

starej powłoki. Powłoki kruche, wykazujące spękania, korozji podpowłokowej lub zniszczone 

łuszczenia, pęcherzenie i brak przyczepności do podłoża oraz powłoki z oznakami środkami 

chemicznymi należy całkowicie usunąć z podłoża, a powierzchnię oczyścić zgodnie z 

wymaganiami określonymi w karcie katalogowej farby. Powłoki o dobrej przyczepności do 

podłoża, lecz wykazujące utratę połysku, spękanie powierzchniowe, oznaki korozji podłoża 

do 5% powierzchni, pęcherze nie sięgające podłoża lub łuszczenie warstwy zewnętrznej 



5 
 

należy odnowić przez usuwanie wierzchniej warstwy zniszczonej powłoki, a w miejscach 

skorodowanych przez całkowite usuwanie powłoki. Do usuwania zniszczonej warstwy 

powłoki można stosować np. szczotki stalowe z miękkiego drutu lub szlifierki z elastycznymi 

tarczami ściernymi. Część odnawianego pokrycia znajdującą się w dobrym stanie i 

posiadającą znaczny połysk przed ponownym malowaniem należy zmatowić. Dla uzyskania 

dobrej przyczepności nowego wymalowania wymagane jest matowanie starej powłoki. Przy 

odnawianiu starych powłok farb o ograniczonym okresie do nałożenia kolejnych warstw, np. 

farb epoksydowych, bitumiczno-epoksydowych, poliuretanowych oraz alkidowych należy 

uwzględnić trudności zapewnienia dobrej przyczepności międzywarstwowej nowo 

nakładanym farbom do tego rodzaju powłok. Odsłonięte podłoże metalu należy oczyścić do 

stopnia czystości podanego w instrukcjach stosowania farb przewidywanych do malowania 

renowacyjnego. Po usunięciu zniszczonej powłoki i oczyszczeniu podłoża, powierzchnię 

przeznaczoną do malowania należy dokładnie odkurzyć. Podłoża odsłonięte do metalu należy 

zabezpieczyć odpowiednią farbą przeciwkorozyjną reaktywną. Nakładanie nowej powłoki 

malarskiej powinno odbywać się zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcjach stosowania 

farb. Każde stwierdzone ognisko korozji lub brak przyczepności farby w okresie gwarancji 

będzie poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt. 

Do wykonania powłoki malarskiej Wykonawca zastosuje farbę lub systemy malarskie 

(składające się z kilku rodzajów farb) przeznaczone do renowacji powłok malarskich. 

Zastosowany system powinien zapewnić ochronę przed korozją stalowych elementów przez 

czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV w środowisku przemysłowym.    

Ogniska korozji po oczyszczeniu należy pomalować korozji farbą reaktywną.  

Jako podkład należy zastosować jedną warstwę farby podkładowej przeznaczonej do 

malowania konstrukcji stalowych. 

Malowanie nawierzchniowa wykonać jako dwuwarstwowe. Kolejne warstwy nakładać 

zgodnie z technologią malowania określoną dla zastosowanej farby. 

Każda warstwa powłoki malarskiej tj: zaprawki, podkład, pierwsza warstwa 

nawierzchniowa oraz druga warstwa nawierzchniowa mają różnić się od siebie kolorem 

lub odcieniem a wykończenie tj. drugą warstwę nawierzchniową wykonać w kolorze 

RAL 7035 

 

Renowacji malarskiej należy również poddać również pokrycie dachowe nad wiatą 

(zarówno od góry jak i od dołu) oraz szafę sterowniczą.  

 

3.3. Remont fundamentów betonowych pod konstrukcje stalowe. 

Fundamenty betonowe należy odkopać do poziomu  30 cm p.p.t.  

Z podpór betonowych należy usunąć stare powłoki malarskie. Odkuć łuszczący się beton 

 ok. 5 cm poza widoczną granicę uszkodzenia. 

Odkryć skorodowane zbrojenie, usunąć beton na głębokość ok. 20 mm poza zbrojenie. 

Oczyścić zbrojenie – o ile to możliwe rekomendowane jest czyszczenie mechaniczne. Jeśli 

nie ma możliwości zastosowania metody mechanicznej zbrojenie należy oczyścić ręcznie (np. 

szczotką stalową i papierem ściernym). 

Nanieść na zbrojenie ochronę antykorozyjną w postaci powłoki ochronnej modyfikowanej 

tworzywem sztucznym np. weber.rep.750 lub równoważnym. 



6 
 

Po wyschnięciu nałożyć na zbrojenie i naprawianą powierzchnię mostek zczepny w postaci 

jednokomponentowej masy na bazie cementu modyfikowanej tworzywem  (np. weber.rep.751 

lub równoważnej) a następnie niezwłocznie przejść do nakładania zaprawy naprawczej. 

Na świeżo naniesiony mostek zczepny (stosując zasadę „mokre na mokre”) nanieść zaprawę 

naprawczą w postaci  hydraulicznie wiążącej cementowej zaprawy naprawczej o uziarnieniu 

2 mm, spełniającej  wymagania odnośnie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom 

PCC II + PCC III (typu weber.rep.754 lub równoważną). Wypełnić wszystkie ubytki, 

wyrównać i wygładzić powierzchnię naniesionej zaprawy PCC. 

W przypadku dużych ubytków nadlać beton drobnokruszywowy (<8 mm) klasy C-25/30 z 

użyciem szalunków.  

W efekcie końcowym każda podpora betonowa po renowacji musi posiadać kształt foremnego 

prostopadłościanu z gładkimi ścianami oraz górę podpory ze spadkami w kierunku 

zewnętrznych krawędzi. 

Jeśli powierzchnia będzie wymagała ostatecznego wyrównania i wygładzenia należy po 

wyschnięciu i związaniu zaprawy naprawczej nanieść zaprawę szpachlową wygładzić ją  

i zatrzeć. Zastosować hydraulicznie wiążąca zaprawa o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowana 

tworzywem sztucznym (np. weber.rep.755 lub równoważny) 

Naprawioną powierzchnię należy zabezpieczyć poprzez naniesienie odpowiedniego systemu 

ochronnego: 

Na zadaniu 1 – ul. Ciepłownicza  poprzez zastosowanie  jednoskładnikowej masy na bazie 

żywicy akrylowej o działaniu hamującym procesy karbonatyzacyjne i dużej wodoszczelności 

oraz dobrej paroprzepuszczalności odpornej na działanie warunków atmosferycznych 

agresywnych działań dwutlenku węgla i dwutlenku siarki zawartych w gazach 

wielkoprzemysłowych (np. weber.tec771 lub weber.tec772 lub równoważne) 

Kolor masy ochronnej – szary  

Na zadaniu 2 – ul. Lubelska i Jana Welca  poprzez dwukrotne malowanie masą asfaltowo- 

kauczukową. 

 

Uwaga: Podane nazwy własne produktów nie mają wskazywać konkretnego systemu a 

jedynie określić parametry wymagane przez Zamawiającego jako wyjściowe do 

zastosowanego przez Wykonawcę systemu renowacyjnego.   

Materiały i technologię renowacji podpór należy przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu.  

 

3.4. W miejscach, gdzie fundamenty betonowe nie wystają ponad poziom terenu należy je nadlać 

do wysokości ok. 30 cm ponad poziom terenu. W tym celu należy je odkopać i dokładnie 

oczyścić z ziemi i pozostałości po warstwach zabezpieczenia antykorozyjnego.  

Po oczyszczeniu  nałożyć na całą powierzchnię mostek zczepny w postaci 

jednokomponentowej masy na bazie cementu modyfikowanej tworzywem  (np. weber.rep.751 

lub równoważnej) a następnie niezwłocznie przejść do nadlania pozostałej części stopy 

fundamentowej. Nadlewkę wykonać z betonu drobnokruszywowego (<8 mm) klasy C-25/30 

z użyciem szalunków oraz z zawibrowaniem  masy. 

W efekcie końcowym każda podpora betonowa po nadlaniu musi posiadać kształt foremnego 

prostopadłościanu z gładkimi ścianami oraz górę podpory ze spadkami w kierunku 

zewnętrznych krawędzi. 

Jeśli pomimo zawibrowania,  powierzchnia będzie wymagała ostatecznego wyrównania i 

wygładzenia należy po wyschnięciu i związaniu betonu nanieść zaprawę szpachlową 

https://www.pl.weber/search-content/content_type/product?rendered_item=pcc
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wygładzić ją i zatrzeć. Zastosować hydraulicznie wiążąca zaprawa o uziarnieniu do 0,5 mm 

modyfikowana tworzywem sztucznym (np. weber.rep.755 lub równoważny) 

Nadlaną powierzchnię należy zabezpieczyć poprzez naniesienie odpowiedniego systemu 

ochronnego: 

Na zadaniu 1 – ul. Ciepłownicza  poprzez zastosowanie  jednoskładnikowej masy na bazie 

żywicy akrylowej o działaniu hamującym procesy karbonatyzacyjne i dużej wodoszczelności 

oraz dobrej paroprzepuszczalności odpornej na działanie warunków atmosferycznych 

agresywnych działań dwutlenku węgla i dwutlenku siarki zawartych w gazach 

wielkoprzemysłowych (np. weber.tec771 lub weber.tec772 lub równoważne) 

Kolor masy ochronnej – szary  

Na zadaniu 2 – ul. Lubelska i Jana Welca  poprzez dwukrotne malowanie masą asfaltowo- 

kauczukową. 

3.5. Rozdzielnia ciepła posiada spusty do zrzutu wody z rurociągów. Pod każdym ze spustów 

osadzona została studzienka osadnikowa fi 600 o głębokości ok.0,5m,  zwieńczona wpustem 

ulicznym. Dodatkowo o obecnym stanie nawierzchnia z płyt betonowych na terenie rozdzielni 

jest mocno zniszczona. 

W ramach niniejszego zadania należy: 

• zdemontować istniejąca nawierzchnię z płytek betonowych 50x50m  

• zdemontować wpusty uliczne i oczyścić studzienki osadnikowe 

• wyrównać i wyprofilować teren pod układanie nowej nawierzchni 

• ułożyć obrzeża chodnikowe gr. 6cm dookoła przygotowanej powierzchni 

• wykonać nową nawierzchnie z płytek betonowych 50x50cm na stabilizacji cementowej 

gr. 10 cm. Można wykorzystać płytki z demontażu ale jedynie te pełnowartościowe. 

Wraz z wykonaniem nowej nawierzchni należy osadzić na nowo wpusty uliczne a 

nawierzchnię wyprofilować ze spadkiem w kierunku wpustów ulicznych.   

 

3.6. Wykonanie prac porządkowych po zakończeniu ww. prac i przywrócenie zajmowanych 

terenów do stanu pierwotnego 

 

4. Kontrola jakości materiałów 

Każda dostarczona część materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej partii dostawy zostały 

spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną partie dostawy 

uznać za niezgodną z wymaganiami. Zamawiającemu przysługują prawo kontroli 

każdorazowej dostarczonej partii przedmiotu zamówienia. W przypadku nie spełniania 

wymagań, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, ze zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich norm, aprobat 

technicznych/dokumentów równoważnych oraz zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych 

z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz 881 z późn. zm.) 

5. Kontrola jakości wykonania 

Wykonawca będzie zgłaszał do odbioru odcinki sieci o dł. min 30 mb sieci i min. 2 podpory 

(fundamenty lub konstrukcje) 

Wykonawca będzie zgłaszał do odbioru każdy etap robót tj: 

• Przygotowanie podłoża  
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• Wykonanie zaprawek 

• Malowanie farbą podkładową  

• Malowanie farbą nawierzchniową – każda warstwa oddzielnie 

• Renowację podpór betonowych – fundamentów konstrukcji  

Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru możliwość dokonania odbioru każdego 

elementu podawanemu renowacji poprzez zapewnienie rusztowania lub zwyżki spełniających 

wszelkie wymogi BHP 

Każdy etap wykonanych prac zostanie  poddany kontroli wzrokowej pod kątem 

przygotowania podłoża do renowacji jak również efektów jej wykonania . Zamawiający 

szczegółowej kontroli podda miejsca przy przejściach rurociągów przez punkty przesuwne, 

przy podporach i innych elementach jak również miejsca objęte już korozją.  

Grubość powłoki malarskiej zgodnie z zastosowaną technologia malowania dla 

zastosowanego systemu 

Grubość warstw farby sprawdzona zostanie czujnikiem lakieru przed malowaniem i po 

malowaniu.  

Wykonawca przejmie od właściciela terenu protokolarnie teren prowadzonych prac i 

będzie za niego odpowiedzialny do ich zakończenia. Po zakończeniu prac Wykonawca 

przekaże teren jego właścicielowi. Przejęcie terenu przez właściciela w obecności 

inspektora nadzoru Zamawiającego, musi zostać potwierdzone spisaniem 

odpowiedniego protokołu – bez uwag.” Na wniosek Wykonawcy Zamawiający z 7-

dniowym terminem wyprzedzenia poinformuje właścicieli działek o wejściu w teren 

celem wykonania prac remontowych (nie dotyczy Miejskiego Zarządu Dróg – wniosek o 

zajęcie pasa drogowego i ponoszenie opłat zgodnie z pkt. 2.2.A leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

6.   Prace na sieciach napowietrznych 

Prace będą prowadzone na czynnym rurociągu o maksymalnych parametrach pracy: lato: 

70/550C, zima: 133/650C. Pracownicy wykonujący prace muszą stosować ubrania robocze 

zapewniające odpowiednią widoczność tj. kamizelki ostrzegawcze z pasami odblaskowymi. 

Pracownicy Wykonawcy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej do pracy na 

wysokości oraz posiadać odpowiednie przeszkolenie do pracy na wysokościach oraz 

niezbędne badania lekarskie. 

Z uwagi na bliskość sieci napowietrznych z ciągami komunikacyjnymi pieszymi i jezdnymi 

Wykonawca wygrodzi i zabezpieczy w sposób profesjonalny i zgodnie z przepisami BHP 

teren prowadzonych prac. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo swoich pracowników jak również za 

bezpieczeństwo osób postronnych.  

Z uwagi na fakt, że sieć napowietrzna  przy ul. Ciepłowniczej przebiega przez tereny EC 

Rzeszów, Wykonawca będzie prowadził roboty w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień  

zwłaszcza w komunikacji. 

 

7. Gospodarka odpadami 

Powstające w wyniku prowadzenia prac odpady a w szczególności pojemniki i opakowania 

po farbach, rozpuszczalnikach i detergentach będą gromadzone na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio wygrodzonym i oznakowanym oraz okresowo wywożone i poddawane 



9 
 

utylizacji. Do przewozu odpadów wykonawca musi stosować odpowiednio przystosowane 

środki transportu. Odpady należy przekazać jednostce uprawnionej do odbioru i 

unieszkodliwienia danego typu odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu na etapie odbioru robót kopii kart przekazania odpadów poświadczonych 

przez uprawionego końcowego odbiorcę odpadów. Wykonawca musi zapewnić, iż materiały 

przeznaczone do utylizacji (ze szczególnym naciskiem na materiały stalowe) będą 

składowane w miejscach z zabezpieczonych przed kradzieżą lub będą codziennie po 

zakończeniu prac przekazywane uprawnionej jednostce utylizującej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Załączniki graficzne: 

 

Zadanie 1: 
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