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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

na: 

 

„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na terenie Pruszcza 

Gdańskiego” 

 

 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne i wymagania stanowiące podstawę do dostaw, 

montażu i uruchomienia sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych 

zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim. 

 

2. Zakres realizacji 

Zakresem realizacji jest wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 
budynków z podziałem: 
 
 
Zadanie 1 – sieć ciepłownicza wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Pruszcz Gdański, gmina Pruszcz Gdański na działce o 
numerze 18/1, 18/4, 18/8, 25/13, 25/32, 25/41, 25/42, 25/53, 28/26– obręb 0005 Pruszcz Gdański. 
 
 

Numer etapu Zakres zadania 

etap 1 

• sieć ciepłownicza od włączenia do projektowanej sieci wg odrębnego 
opracowania w punkcie C1 do punktu C39 

• odcinek od trójników w punkcie C39 do wpięcia do istniejącej sieci 
ciepłowniczej zaczynającej się przed rurami osłonowymi, pod pasem 
drogowym 

etap 2 • sieć ciepłownicza od włączenia w punkcie C40 do punktu C49 z zaślepieniem 
rurociągu przed trójnikami 

 
Uwaga! Etap 2 Zamawiający przewiduje zlecić na zasadzie udzielenia zamówień podobnych w 
wysokości do 30% zamówienia podstawowego. Powinien być wyceniony, natomiast termin realizacji 
będzie ustalony odrębnym zleceniem. 
 
Zadanie 2 – os. Debiut Etap III, sieć i przyłącza ciepłownicze do dwóch budynków przy ul. Benedykta 
Dybowskiego 1, 3, 5, 7 w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 36/3 obręb 0005 (oznaczenia zgodne z planem 
PZT): 
 

Numer etapu Zakres zadania 

etap 1 

• przyłącze z rur stalowych, preizolowanych DN80/160 od zaślepionych trójników w 
punkcie C1.36.6 do pomieszczenia węzła w budynku 3A, 3B w punkcie C1.36.13 

• przyłącze z rur stalowych, preizolowanych DN80/160 od zaślepionych trójników w 
punkcie C1.14 do pomieszczenia węzła w budynku 4A, 4B w punkcie C1.18.3 

 



 
Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektu stanowiącym załącznik do postępowania, 

udostępnionym Wykonawcy w wersji elektronicznej. 

Uwaga: inwestor wprowadza zmianę do projektu, rezygnując z budowy odcinka sieci ciepłowniczej 

DN125/225 od trójników w punkcie C1.14 do punktu C1.20 na granicy działki, z przyłączem o średnicy 

DN65/140 do budynku 4A, 4B. Zamiast odcinka sieci, od punktu C1.14 do pomieszczenia węzła w 

budynku 4A, 4B w punkcie C1.18.3 należy zbudować przyłącze ciepłownicze DN80/160 (z redukcją przy 

trójnikach w punkcie C.14 oraz z kolanami, zamiast trójników w punkcie C1.18.3). 

 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki zawarte w załączonych „Wytycznych wykonania i 

odbioru sieci ciepłowniczych preizolowanych układanych w gruncie” (załącznik nr 1 do specyfikacji 

technicznej). 

 

Dostawa rur preizolowanych, wszelkich innych materiałów oraz akcesoriów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy. 

3. Załączniki 

Załącznik nr 1 – „Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych preizolowanych układanych 

w gruncie”. 

Załącznik nr 2A – dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej dla zadania 1 

Załącznik nr 2B – dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej dla zadania 2 

 


