Znak sprawy: I.204.9.2020.EŚ

załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na:
Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do czterech budynków
mieszkalnych
1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne i wymagania stanowiące podstawę do
dostawy materiałów oraz montażu sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim.
2. Zakres realizacji
Zakresem realizacji jest sieć ciepłownicza wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych. Inwestycja zlokalizowana jest Pruszczu Gdańskim przy ul. Sikorskiego, na działkach nr
1/23, 1/84, 1/102, 1/106, 1/107,1/121,1/122,1/124,1/125/1/126 obręb 22. Projekt: Eco Technologie Sp. z
o.o. Projekty Sp. K.
Numer etapu

Zakres zadania


sieć ciepłownicza od punktu C5A (zgodnie z mapą sytuacyjną) do punktu C24,
z zaślepieniem trójników w punkcie C14 (przyłącze do punktu C14.4 nie będzie
realizowane) oraz zaślepieniem trójników w punkcie C24 (przyłącze do punktu
C24.11 nie będzie realizowane)



przyłącze ciepłownicze od punktu C24 do pomieszczenia węzła, w punkcie C25.2



sieć ciepłownicza od punktu C3A do punktu C5A (zgodnie z mapą sytuacyjną) z
demontażem istniejących rurociągów w systemie kanałowym



przyłącze od punktu C4.1 (zgodnie z mapą sytuacyjną) do węzła cieplnego
w budynku przy ul. Sikorskiego 42 (wymiana istniejących rurociągów
ciepłowniczych w systemie kanałowym)



przyłącze od punktu C5.1 (zgodnie z mapą sytuacyjną) do węzła cieplnego
w budynku przy ul. Sikorskiego 40 (wymiana istniejących rurociągów
ciepłowniczych w systemie kanałowym)

etap 1

etap 2

3. Uwagi do realizacji zadania
a) załączona do specyfikacji SIWZ mapy sytuacyjne zawierają zmiany oraz informacje (oznaczone
czerwonym kolorem) nie ujęte w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. Projekt i mapy
sytuacyjne należy rozpatrywać łącznie,
b) punkt C3.A wyznacza miejsce wpięcia się do istniejącej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych.
Poniżej, do punktu C5.A istniejącą sieć kanałową należy zdemontować i zastąpić preizolowaną.
Zdemontować i zutylizować stropy oraz stare rurociągi pozostawiając same kanały,
c) istniejąca przyłącza z rurami zabudowanymi w kanałach należy zdemontować i ułożyć w tym
miejscu rurociągi preizolowane. W razie konieczności kanały należy usunąć i zutylizować razem
ze starymi rurociągami,
d) trójniki w punkcie C14 zaślepić w kierunku przyłącza do zaznaczonego w projekcie obrysu
budynku. Przyłącze pomiędzy punktami C14 i C14.4 nie jest przedmiotem przetargu,

e) trójniki w punkcie C24 zaślepić w kierunku przyłącza do budynku nr 36. Przyłącze między
punktami C24 i C24.11 nie jest przedmiotem przetargu.
f) termin wykonania etapu 2 może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe. Jeżeli
temperatura zewnętrzna uniemożliwi prace budowlane wymiana sieci i przyłączy między
punktami C3A i C5A zostanie przesunięta w czasie. W takim przypadku odcinek sieci
z przyłączami z etapu 2 zostanie tymczasowo połączony ze starą siecią w punkcie C5A,
g) jeżeli warunki pogodowe (temperatura zewnętrzna) będą korzystne wymianę sieci pomiędzy
punktami C3A i C5A należy wykonać w jak najkrótszym terminie (2-3 dni) w celu ograniczenia
wyłączenia z ruchu działającej sieci ciepłowniczej.
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.
4. Załączniki
Załącznik nr 1

– „Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych preizolowanych układanych
w gruncie”.

Załącznik nr 2

– dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej

