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I. OPIS TECHNICZNY 

1.0. Podstawa i zakres opracowania 

1.   Umowa z Inwestorem Pruszczańskim Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym „PEC” Sp. z o.o., 
2.    Techniczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr 1a/2020 z dnia 14.02.2020 r., wydane 

przez Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, 
3.    Techniczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr 1b/2020 z dnia 14.02.2020 r., wydane 

przez Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, 
4.    Techniczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr 2/2020 z dnia 14.02.2020 r., wydane 

przez Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, 
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PR.6733.D.1.6.2020 z dnia 

14.07.2020 r. wydana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego,  
6. Robocze ustalenia z Inwestorem, 
7.    Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celów projektowania, 
8.    Projekt zagospodarowania terenu opracowany równolegle, 
9.    Wizja lokalna w terenie, 
10. Normy i przepisy związane z tematem opracowania. 

 
Zakres opracowania obejmuje: 

• projekt przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej od włączenia w punkcie C1  do punktu C5, 
• projekt sieci ciepłowniczej od punktu C5 do zakończenia w punkcie C25, 
• projekt przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

na działkach nr 1/106, 1/125 i 1/124 obręb 0022 Pruszcz Gdański. 

2.0. Zagospodarowanie terenu 

2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Dla obszaru objętego budową sieci ciepłowniczej z przyłączami ciepłowniczymi wydano decyzję 
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PR.6733.D.1.6.2020 z dnia 14.07.2020 r. dopuszczającą 
wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi na terenie działek nr dz. nr 1/23, 1/84, 
1/102, 1/106, 1/107, 1/121, 1/122, 1/124, 1/125, 1/126 obręb 0022 Pruszcz Gdański. 
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest pod ochroną na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

2.2. Lokalizacja inwestycji 

Projekt budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami związany jest z budową budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Pruszcz Gdański, gmina Pruszcz 
Gdański na działkach nr 1/23, 1/84, 1/102, 1/106, 1/107, 1/121, 1/122, 1/124, 1/125, 1/126 obręb 0022 
Pruszcz Gdański. 

2.3. Uzbrojenie terenu 

W terenie na trasie projektowanych odcinków sieci ciepłowniczej występują istniejące i projektowane 
sieci oraz elementy infrastruktury: 
- istniejąca sieć wodociągowa, 
- istniejące sieć elektroenergetyczna, 
- istniejąca sieć teletechniczna, 
- istniejąca sieć gazowa, 
- istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,  
- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, 
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- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej,  
- projektowana sieć kanalizacji deszczowej,  
- projektowana sieć wodociągowa, 
- projektowana sieć teletechniczna. 
Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokościowym z uzbrojeniem terenu dla 
potrzeb projektowania. 

2.4. Strefa ochronna 

Projektowana inwestycja nie wymaga strefy ochronnej. 

2.5. Projektowany stan zagospodarowania 

Docelowy stan zagospodarowania terenu, objętego zakresem inwestycji, jest zgodny z projektem 
zagospodarowania terenu branży architektonicznej dla budynków na działkach 1/106, 1/125 obręb 0022 
Pruszcz Gdański. Teren działek nr 1/23, 1/121, 1/122, 1/124 pozostaje w stanie istniejącym. 
W stanie obecnym na terenie działek nr 1/106 i 1/125 trwa budowa projektowanych budynków. część. 

2.6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Budowa i zabezpieczenie sieci ciepłowniczej osiedlowej i przyłączy ciepłowniczych do budynków nie 
jest kwalifikowana do żadnej z grup przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Prace związane z montażem i budową lub zabezpieczeniem odcinków sieci ciepłowniczej nie 
spowodują zmiany stanu środowiska naturalnego. 
Nowe sieci ciepłownicze nie będą oddziaływały na środowisko naturalne. Materiały do budowy sieci 
ciepłowniczych nie są szkodliwe dla środowiska. 
Projektowana inwestycja nie stanowi więc zagrożenia dla środowiska.  
Nie przewiduje się wycinki istniejących drzew i krzewów. 
W przypadku poprowadzenia robót pod istniejącymi trawnikami, po zakończeniu prac demontażowych i 
montażowych, trawniki zostaną odtworzone. 

2.7. Bezpieczeństwo pożarowe 

Projektowana budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej nie spowoduje zmiany bezpieczeństwa 
pożarowego obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie.  

2.8. Gospodarka odpadami 

Wymagania dla gospodarki odpadami, które powstaną na etapie realizacji inwestycji – budowa sieci 
ciepłowniczej z rur preizolowanych podano w dalszej części opisu technicznego. 

3.0. Sieć ciepłownicza projektowana z rur preizolowanych 

3.1. Parametry wody 

Sieć ciepłownicza zgodnie z warunkami technicznymi PEC Sp. z o.o. Pruszcz Gdański pracuje przy 
następujących parametrach wody: 
-  w okresie sezonu grzewczego   75/55°C, (parametry maksymalne), 
-  poza sezonem grzewczym  60/30°C. 

3.2. Trasa projektowanych rurociągów sieci ciepłowniczej 

Zgodnie z ustaleniami roboczymi z Inwestorem PEC Pruszcz Gdański projektuje się budowę sieci 
ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi zasilającymi w ciepło budynki mieszkalne 
wielorodzinne zlokalizowane na terenie inwestycji. Do projektowanego budynku na działce nr 1/124 
zostanie dostarczone około 110kW, natomiast dla budynku na działce 1/125 około 600kW oraz do 
budynku na działce 1/106 około 370kW.  
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Do istniejących budynków na działkach nr 1/121 oraz 1/122 dostarczone zostanie odpowiednio około 
76kW i 112kW. 
Włączenie projektuje się do istniejącej sieci ciepłowniczej na działce nr 1/23, a następnie przebudowę 
odcinka istniejącej sieci wraz z dwoma przyłączami ciepłowniczymi po trasie do punktu C5 zgodnie z 
zagospodarowaniem terenu.  
Odcinki przejść poprzecznych pod ulicami pomiędzy punktami C24–C24.1, C24.5-C24.6 oraz C25.1–
C5.2 wykonane zostaną metodą bezwykopową za pomocą przecisku przy użyciu rur osłonowych 
stalowych.  
Załamania na trasie sieci cieplnej zapewniają naturalne warunki kompensacji wydłużeń termicznych 
przewodów. Warunki kompensacji są spełnione. 
Przebieg trasy sieci ciepłowniczej oraz średnice rur w/g rysunków. Sieć ciepłowniczą z przyłączami 
projektuje się w technologii rur preizolowanych, z instalacją alarmową kontroli przecieków systemu 
impulsowego. 

3.3. Wymagania materiałowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi 

Piasek używany do wykonania podsypki pod rurociągi oraz wypełnienia wykopu do wysokości minimum 
10 cm nad górną krawędź izolacji rur powinien spełniać następujące warunki: 
- maksymalna wielkość ziaren 8 mm, 

- wskaźnik nierównomierności 
10

60

d

d
>1,8 

- maksymalnie 9% wagi  <0,075 mm, 
- brak domieszek organicznych. 

3.4. Czyszczenie rurociągów sieci ciepłowniczej 

Czyszczenie od wewnątrz rurociągów należy wykonać przez płukanie wodą i sprężonym powietrzem. 
Zaleca się przeprowadzenie czyszczenia rurociągów na placu składowym wykonawcy, bezpośrednio 
przed montażem rurociągów na placu budowy. 
Końcówki rurociągów po czyszczeniu należy zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. 

3.5. Materiały i armatura dla sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 

Przewody sieci ciepłowniczej układane w ziemi wykonać z rur preizolowanych stalowych ze szwem, 
jakość wg PN-80/H-74219; z płaszczem zewnętrznym z twardego polietylenu PE-HD wykonanym 
zgodnie z normą PN-EN 253:2005. 
Rury preizolowane i kształtki na rurociągach sieci ciepłowniczej projektuje się - zasilenie i powrót z 
normalną grubością izolacji termicznej STANDARD w wykonaniu z przewodami alarmowymi - system 
impulsowy. 
Wszystkie rury preizolowane i kształtki z płaszczem zewnętrznym z rur osłonowych z PE-HD wysokiej 
gęstości. 
Rury przewodowe stalowe ze szwem wykonane w/g EN 10217-1 lub EN 10217-2, materiał rur w/g 
P235TR1 lub P235TR2 lub P235GH, stal o następujących własnościach: 
 - gęstość     ρ=7850 kg/m3, 
 - wytrzymałość na rozciąganie   360÷500 N/mm2, 
 - granica plastyczności    235 N/mm2, 
 - moduł sprężystości     E=2,05∗105 N/mm2, 
 - współczynnik rozszerzalności liniowej  α=1,2∗10-5 K-1, 
 - gwarantowana szczelność    5,0 MPa. 
Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej charakteryzuje się następującymi własnościami: 
 - gęstość całkowita    80 kg/m3, 
 - gęstość rdzenia    60 kg/m3, 
 - wytrzymałość na ściskanie 10% deformacji ≥0,3 MPa,  
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 - przewodnictwo cieplne przy 50°C  0,027 W/mK, 
Średnice rur sieci ciepłowniczej: 

Rura przewodowa stalowa 
Rura osłonowa PEHD 
– izolacja STANDARD 

Rura osłonowa PEHD 
– izolacja PLUS 

DN 
[mm] 

Dz 
[mm] 

bez szwu 
[mm] 

ze szwem 
[mm] 

Dzp 
[mm] 

Gp 
[mm] 

Dzp 
[mm] 

Gp 
[mm] 

40 48,3 2,9 2,6 110 3,0 125 3,0 
50 60,3   2,9 2,9 125 3,0 140 3,0 
50 60,3   2,9 2,9 125 3,0 140 3,0 
65 76,1   2,9 2,9 140 3,0 160 3,0 
80 88,9 3,2 3,2 160 3,0 200 3,2 

100 114,3 4,0 3,6 200 3,2 225 3,4 
125 139,7 4,0 3,6 225 3,4 250 3,6 

3.6. System sygnalizacji i wykrywania nieszczelności w sieci ciepłowniczej 

Sieć ciepłownicza projektowana jest z rur i kształtek preizolowanych z systemem alarmowym 
impulsowym (nordycki), sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej. 
Przewody sygnalizacyjne w miejscu włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej połączyć z przewodami 
sygnalizacyjnymi w rurociągach istniejących, system alarmowy sieci musi stanowić jednolitą całość.  
Takie rozwiązanie umożliwi zlokalizowanie ewentualnych nieszczelności na projektowanym odcinku 
sieci ciepłowniczej. Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy wykonać: pomiary kontrolne 
instalacji alarmowej rur i kształtek preizolowanych, kontrolę zwarć między przewodami i rurami 
stalowymi, kontrolę przerwy w obwodzie, pozytywne wyniki zezwalają na montaż rurociągów. 
Po montażu odcinka rurociągów preizolowanych, przed mufowaniem połączeń, należy wykonać: 
pomiary kontrolne instalacji alarmowej zmontowanego odcinka sieci, pozytywne wyniki zezwalają na 
mufowanie połączeń rurociągów. 
Rurociągi układać tak aby przewód ocynowany leżał po prawej stronie rurociągów patrząc w kierunku 
przepływu czynnika. 
Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociągu można łączyć do maksymalnej 
długości 500m przewodu na jeden sygnalizator. 
Lokalizacja puszek pomiarowych zgodnie z częścią rysunkową opracowania.  

3.7. Połączenia rurociągów 

Rurociągi sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych należy łączyć przez spawanie elektryczne. 
Wszystkie połączenia spawane rurociągów (100% połączeń) przed założeniem muf tulejowych należy 
skontrolować radiologicznie. Wymagana klasa spoin minimum R3. 
Po potwierdzeniu wykonania spoiny w wymaganej klasie i przeprowadzeniu próby szczelności oraz 
sprawdzeniu ciągłości systemu alarmowego można przystąpić do mufowania połączeń. 
Połączenia mufowe wykonać z wykorzystaniem muf zgrzewanych elektrycznie oraz muf tulejowych 
termokurczliwych. 

3.8. Płukanie sieci ciepłowniczej 

Sieć ciepłowniczą po wykonaniu należy wypłukać mieszaniną wody zimnej i sprężonego powietrza, 
prędkość przepływu czynnika w rurociągach w czasie płukania powinna wynosić 1,5 m/s. 
Przy wcześniejszym mechanicznym czyszczeniu rurociągów dopuszcza się nie wykonywanie płukania 
sieci - w uzgodnieniu z PEC Pruszcz Gdański. 

3.9. Próby szczelności sieci ciepłowniczej 

Sieć cieplną po wykonaniu należy poddać próbom szczelności na ciśnienie P=2,4 MPa.  
Próby ciśnieniowe winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w PN-M-34031:1992. 
Sieć powinna być napełniona wodą i odpowietrzona 24 godziny przed próbą szczelności. 
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UWAGA: Przy wykonaniu badań radiograficznych 100% spoin wykonywanie próby szczelności  
        nie jest wymagane. Na powyższe należy uzyskać zgodę PEC Pruszcz Gdański.  

4.0. Obliczenia sieci ciepłowniczej 

4.1. Obliczenia średnic rurociągów 

Przepływy wody w rurociągach oblicza się ze wzoru: 

  G= )tt(c

3600Q

pzp −∗
∗

 [kg/h] gdzie, 

Q - moc cieplna  [kW], 
cp - ciepło właściwe wody     cp =4,19 kJ/kg∗K, 
tz - temperatura na zasilaniu   tz=80°C 

tp - temperatura na powrocie   tp=60°C 
 
Obliczenia dla najbardziej niekorzystnego odcinka 
 

Lp. Odcinek 
Śred. 
DN 

[mm] 

Moc 
[kW] 

Spadek 
ciśnienia 

[Pa/m] 

Przepływ 
[m/s] 

Długość 
odcinka 

L[m] 

Lz L+ Lz 
[m] 

 

Strata  
ciśn. 
[kPa] 

Kol. 
[m] 

Tr. [m] 
Red. 
[m] 

1 C1 – C4 125 1268 132,07 1,26 2x41,4 4x1,2 2x0,5 2x0,3 89,2 22,72 
2 C4 – C5 125 1156 110,1 1,15 2x2,82 - 2x0,5 - 6,64 1,35 
3 C5 – C14 125 1080 96,33 1,07 2x65,02 2x1,2 2x0,5 - 67,42 25,38 
4 C14 – C24 100 970 248,29 1,5 2x71,44 2x1 2x1,5 - 147,88 72,29 
5 C24 – C24.11 80 600 275,71 1,39 2x41,86 6x0,7 2x0,5 - 88,92 47,60 

Razem 169,34 
 
Dla najbardziej niekorzystnego odcinka strata ciśnienia wyniesie: 
Odcinek najniekorzystniejszy: C1 – C4, C4 – C5, C5 – C14, C14 – C24, C24 – C24.11 
R=22,72 + 1,35 + 25,38 + 72,29 + 47,60 = 169,34 kPa 

4.2. Kompensacja wydłużeń cieplnych 

Do kompensacji wydłużeń cieplnych wykorzystano projektowane załamania trasy przyłącza sieci 
ciepłowniczej w kształcie liter  L oraz Z. 
Na zmianach kierunku rurociągów preizolowanych stalowych układanych w ziemi, należy zastosować 
poduszki kompensacyjne, ilość elementów kompensacyjnych na poszczególnych zmianach kierunku wg 
rysunku schematu obliczeniowego sieci ciepłowniczej. 

4.2.1. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji rurociągów preizolowanych 

Naprężenia osiowe w rurze stalowej rosną w miarę wzrostu odległości od elementu kompensującego. 
Maksymalną dopuszczalną długość odcinka prostego Lmax do elementu kompensującego wydłużenia 
termiczne przyjmuje się na podstawie katalogu producenta systemu preizolowanego oraz obliczeń 
wykonanych na podstawie normy PN-EN 13941:2010/A1. 
Obliczenia wykonano przy założeniu średniego przykrycia rurociągów Hśr.=1,0m i naprężeń 
dopuszczalnych w rurociągach σdop.≤150 MPa. 
Długość Lmax jest to długość, przy której naprężenia dopuszczalne w rurze przewodowej nie przekroczą 
150 MPa. 
Dla projektowanej sieci ciepłowniczej długości odcinków prostych pomiędzy miejscami, które 
kompensują wydłużenia termiczne rurociągów nie przekraczają wielkości L≤2xL150. 
 
Dane do projektowania: 
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- głębokość ułożenia rurociągu – do osi rury   H (zmienne), 
- gęstość gruntu zasypowego zagęszczonego  ρ=1900 kg/m3,  
- współczynnik tarcia między rurą osłonową, a gruntem µ=0,40, 
- współczynnik tarcia spoczynkowego   K=0,46 m, 
- ciśnienie robocze w rurociągu    p=1,6 MPa, 
- zredukowana wytrzymałość obliczeniowa stali  fd=150 MPa, 
- współczynnik obciążenia      γ=1,1 
- temperatura montażu minimalna    to=10°C. 
 
Siłę parcia gruntu na rurę oblicza się ze wzoru: 

 V=
2

K1+ ∗γ∗H∗ρ∗g (N/m2)  

Siłę tarcia na pobocznicy rury oblicza się ze wzoru: 
 F=µ∗V∗π∗Dzp (N/m)  
Siłę normalna w rurze przewodowej oblicza się ze wzoru: 
 N=F∗L (N)  
Naprężenia osiowe pochodzące od ciśnienia wewnętrznego w rurze przewodowej oblicza się ze wzoru: 

 σx= g

gDz

4

)( −ρ
 (N/m2)  

Maksymalną długość montażową odcinka oblicza się ze wzoru: 

 Lmax= F

)f(A xd σ+∗
 (m) 

Wydłużenie rurociągu nie zasypanego gruntem oblicza się ze wzoru: 
 ∆Ln=k∗α∗(Tp-To)∗Ln (mm) 
gdzie „k” to współczynnik uwzględniający działanie sił tarcia między rurą, a podłożem k=0,8. 
Wydłużenie lub skrócenie rurociągu zasypanego oblicza się ze wzoru: 

 ∆Lz=α∗(T-Tp)∗L-
AE

LF

T ∗∗
∗

2

2

 (mm) 

Obliczenia dla sieci ciepłowniczej przedstawiono w poniższych tabelach oraz na rysunku schematu 
obliczeniowego sieci ciepłowniczej. 

4.2.2. Obliczenie długości Lmax 
L.p. DN Rurociąg V [Pa] A [mm2] F [N/m] σx [kPa] LFr [m] Lmax [m] 

1 40 Ø48,3x2,6/110 mm 14 244 414 1 925,8 172 000 34,7 30,4 
2 50 Ø60,3x2,9/125 mm 14 244 523 2 199,2 171 500 42,7 37,6 
3 65 Ø76,1x2,9/140 mm 16 402 667 2 476,3 170 200 48,5 43,1 
4 80 Ø88,9x3,2/160 mm 16 402 862 2 845,6 169 800 54,6 48,7 
5 100 Ø114,3x3,6/200 mm 16 402 1 252 3 594,3 168 800 63,1 56,5 
6 125 Ø139,7x3,6/225 mm 16 402 1 539 4 077,6 176 100 68,8 62,3 

Obliczenia wykonano dla głębokości ułożenia sieci H=1,00m. 
 
Warunki kompensacji na wszystkich odcinkach są spełnione. 
Obliczenia wydłużeń na poszczególnych odcinkach rurociągów, wielkości stref przemieszczeń i stref 
poduszek kompensacyjnych przedstawiono na schemacie obliczeniowym.  
Na schemacie pokazano również rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych na elementach 
kompensujących wydłużenia termiczne rurociągów. 

5.0. Skrzyżowania projektowanej sieci 

Na trasie projektowanej sieci występują skrzyżowania z następującym projektowanym i istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym i infrastrukturą techniczną: 
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- istniejąca siecią wodociągowa, 
- istniejąca siecią elektroenergetyczna, 
- istniejąca siecią teletechniczna, 
- istniejąca siecią gazowa, 
- istniejąca siecią kanalizacji deszczowej,  
- istniejąca siecią kanalizacji sanitarnej, 
- projektowana siecią kanalizacji sanitarnej,  
- projektowana siecią kanalizacji deszczowej,  
- projektowana siecią wodociągowa, 
- projektowana siecią teletechniczna. 
Wszystkie miejsca skrzyżowań są pokazane na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Wszystkie nie 
zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego należy traktować jako 
czynne, ich występowanie zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie.  
Miejsca skrzyżowań zgłosić do odbioru przez  właścicieli uzbrojenia w stanie odkrytym. 

5.1. Skrzyżowania z siecią kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, siecią wodociągową i 
siecią gazową 

Projektowane i istniejące przewody wodociągowe przechodzą pod projektowanymi odcinkami sieci 
ciepłowniczej i przyłącza ciepłowniczego. Projektowane i istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej przechodzą nad i pod projektowanymi odcinkami sieci ciepłowniczej i przyłączy 
ciepłowniczych. Istniejące sieci gazowe przechodzą nad projektowanymi odcinkami sieci ciepłowniczej i 
przyłącza ciepłowniczego. Przy skrzyżowaniach zachowano normatywne odległości. Nie przewiduje się 
żadnych dodatkowych zabezpieczeń w miejscach skrzyżowań. 

5.2. Skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi  

Istniejące kable przechodzą nad projektowanym ciepłociągiem. Przy skrzyżowaniach należy zachować 
odległość pionową między zewnętrzną ścianką gazociągu, a kablem – co najmniej 0,20 m. 
Przy układaniu ciepłociągu pod kablem w wykopach otwartych, kable należy zabezpieczyć rurą 
dwudzielną z tworzywa sztucznego na długości co najmniej po 0,5 m od osi skrzyżowania, mierząc 
prostopadle do osi gazociągu. W tym celu należy zastosować dwudzielne osłony kablowe wykonane z 
HD-PE Ø110 dla przewodów niskiego napięcia oraz HD-PE Ø160 dla przewodów telekomunikacyjnych. 
Ewentualne uszkodzenia istniejących przepustów kablowych, powstałe w czasie montażu sieci gazowej, 
należy naprawić używając w tym celu dwudzielnych osłon kablowych z HD-PE. 
W obrębie wykopów uzupełnić taśmy ostrzegawcze układane nad kablami. 
Kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne przechodzące przez wykop należy podwiesić do 
krawędziaka drewnianego 5x5cm ułożonego na poziomie terenu. Pod kable jako wzmocnienie wykonać 
koryto zbite z desek. Podwieszenie koryta do krawędziaka wykonać drutem Ø4mm. Wszystkie prace w 
rejonach istniejącego uzbrojenia terenu, szczególnie przy kablach energetycznych, prowadzić pod 
nadzorem użytkownika. 

5.3. Skrzyżowania z drogami 

Projektowane przejście pod ulicami pomiędzy punktami C24–C24.1, C24.5-CC24.6 oraz C25.1–C25.2 
należy wykonać za pomocą przecisku przy użyciu rur osłonowych stalowych.  

5.4. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne oraz pomiary 
geodezyjne w celu ustalenia dokładnej głębokości ułożenia istniejącej sieci.  
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 
oraz PN-S-02205.  
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Z uwagi na zmniejszenie ilości robót ziemnych oraz ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu 
projektuje się wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, wykonywane sprzętem 
mechanicznym i częściowo ręcznie.  
Wykopy wykonywane sprzętem mechanicznym – 85% i ręcznie 15%.  
Przy wykonywaniu wykopów mechanicznie zaleca się pozostawić warstwę gruntu około 15 cm ponad 
projektowaną rzędną dna wykopu, warstwę tą usunąć ręcznie i następnie wykonać podsypkę. Grunt 
naruszony na dnie wykopu należy usunąć i uzupełnić piaskiem średnim odpowiednio zagęszczonym. 
Analogicznie należy postąpić w miejscach przegłębienia dna wykopu. Dno wykopu powinno być suche, 
nie rozluźnione i nie zamarznięte. 
Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać wyłącznie 
sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności aby nie uszkodzić istniejących kabli 
i rurociągów. 
Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, należy traktować jako czynne, 
ich występowanie zgłosić bezzwłocznie do odpowiednich służb eksploatacyjnych. 
Przystąpienie do robót ziemnych w rejonie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia należy 
poprzedzić zgłoszeniem do odpowiednich służb eksploatacyjnych w/g branż minimum 7 dni przed 
terminem ich rozpoczęcia oraz próbnymi przekopami ręcznymi w celu dokładnej lokalizacji uzbrojenia. 
W gruntach plastycznych i organicznych (torfy, namuły) pod przewody wykonać podsypkę piaskową o 
grubości 10cm bez ubijania, uziarnienie posypki zgodnie z punktem: „Wymagania materiałowe dla 
podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi”. 
Zasypywanie wykopów do wysokości minimum 10 cm nad górną krawędź rurociągów wykonać 
piaskiem o takim samym uziarnieniu ręcznie ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach 
rurociągów. 
W gruncie używanym do zasypywania rurociągów nie może występować gruz, kamienie i inne ciężkie 
przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenie sieci. 
Pozostałą część wykopów zasypać mechanicznie warstwami zgodnie z normą PN-S-02205; 
zagęszczenie gruntu na całej wysokości wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy. 
Na odcinkach gdzie występują nasypy niekontrolowane oraz grunt nienośny lub z dużą ilością gruzu i 
kamieni należy wykonać całkowitą wymianę gruntu. 
Przy zasypywaniu wykopów sukcesywnie demontować szalowanie ścian. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu  w wykopach powinien wynosić: 
- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;  
- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js≥0,97. 
Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób barierami ochronnymi i poprzez 
oznakowanie taśmą ostrzegawczą i deskami BHP.  

6.0. Odwodnienie wykopów 

Ze względu na głębokość wykopów dla sieci nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów.  
Jednak przy wykonywaniu robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. przy dużych 
opadach atmosferycznych może zaistnieć konieczność odwadniania wykopów. W wypadkach 
koniecznego odwadniania wykopów projektuje się odwodnienie wykopów przy pomocy pompy do wód 
zanieczyszczonych zainstalowanej bezpośrednio w wykopie.  
Zakres robót związanych z odwodnieniem wykopów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
Ostateczny koszt robót związanych z odwodnieniem wykopów rozliczyć kosztorysem powykonawczym 
na podstawie rzeczywiście wykonanego zakresu prac oraz zapisów w dzienniku pompowania 
potwierdzonych przez inspektora nadzoru.  
Obniżenie zwierciadła wody gruntowej w czasie wykonywania sieci będzie krótkotrwałe, 
ograniczy się do działki objętej opracowaniem i nie zmieni stosunków wodnych na działkach 
przyległych.  
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6.1. Ochrona istniejącej zieleni 

Projektowana sieć została częściowo zaprojektowana pod istniejącymi i docelowymi terenami 
zielonymi–trawnikami. W tych miejscach projektuje się ułożenie sieci w wykopie otwartym. Po 
zakończeniu prac należy odtworzyć zagospodarowanie terenu do stanu istniejącego. 
Na odcinkach zbliżenia do istniejących drzew na długości po 3,0 m w każdą stronę od osi pnia należy 
wykonać wykop o maksymalnej szerokości 1,1 m lub tylko przekop tunelowy bez naruszania 
nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany wyłącznie ręcznie z zachowaniem ostrożności. 
W obrębie wykopu zabrania się przecinania korzeni drzew o średnicy większej od 2,0 cm.  
Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczyć przez obłożenie dobrze nawilżonym materiałem np. torfem. 
Sieć ciepłowniczą na tych odcinkach zmontować w możliwie najkrótszym terminie po czym wykopy 
zasypać i teren przez kilka dni obficie zraszać wodą. 
Wykopy pod koronami istniejących drzew wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym. 

7.0. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 

Na trasie projektowanych odcinków sieci występują nawierzchnie: 
- istniejący teren nieutwardzony, 
- istniejące drogi asfaltowe, z kostki betonowej i z płyt betonowych, 
- istniejące tereny zielone. 
Przewiduje się wykonanie sieci cieplnej przed docelowym zagospodarowaniem terenu - docelowymi 
nawierzchniami w obrębie projektowanego osiedla. W przypadku realizacji sieci cieplnej, po realizacji 
nawierzchni drogowych, istniejące nawierzchnie zostaną rozebrane prze wykonawcę robót drogowych 
przed przystąpieniem do realizacji sieci. 
Odpady z rozbiórek, w tym gruz betonowy, zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 02.04.2001r. o 
odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628), dla odpadów niebezpiecznych np. asfalt należy również uzyskać 
decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 
Odtworzenie istniejących pozostałych nawierzchni po zakończeniu robót zgodnie ze stanem 
istniejącym. 

8.0. Podstawowe warunki realizacji robót 

Dla realizacji robót objętych dokumentacją należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
tzw. „plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. 
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót – opracowanie COBRTI – INSTAL. 
Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, mające wpływ na przyjęte rozwiązanie wymagają akceptacji 
autorów dokumentacji i muszą być potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyższe dotyczy 
również zmian materiałowych. 
Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta wyrobów. 
Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać: 

- aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,  
- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,  
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Aktualność atestów, aprobat technicznych, certyfikatów należy sprawdzić przed wbudowaniem lub 
zastosowaniem w obiekcie. 
Dokumenty te muszą zostać przekazane Inwestorowi razem z protokołem odbioru końcowego. 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne. 
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9.0. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 
2001r.) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi w zakresie budowy, rozbiórki i 
remontu obiektu jest podmiot, który świadczy usługę.  
Wykonawcy poszczególnych robót, przed podjęciem prac, powinni uzyskać decyzję zatwierdzającą 
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz złożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz 
o sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne. 
Wszystkie odpady powstające w czasie montażu nowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych – 
resztki materiałów izolacyjnych preizolowanych, opakowania po izolacji, końcówki rur i kształtowników, 
końcówki elektrod - należy zbierać do hermetycznych, zamykanych pojemników i usuwać na bieżąco 
poza teren wykonywania robót.  
Dalsze postępowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 
przekazaną informacją o sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne.  

10.0. Normy związane z tematem opracowania 

L.p. Numer normy Tytuł normy. 
1 PN-B-02480:1986    Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2 PN-B-03020:1981    
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3 PN-B-06050:1999 
Roboty ziemne budowlane.  
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
7 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 

8 PN-EN-25817:1997 
Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według 
niezgodności spawalniczych 

9 PN-EN-970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

10 PN-EN-288-6:1999 
Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.  
Uznawanie na podstawie uzyskanej praktyki. 

11 PN-EN-288-3:1999 
Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.  
Badania technologii spawania łukowego stali. 

12 PN-EN-288-2:1999 
Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.  
 Instrukcja technologiczna spawania łukowego. 

13 PN-EN-288-1:1999 
Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.  
Przepisy ogólne dotyczące łączenia spawaniem. 

14 PN-89/M-70055.01 
Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.  
Postanowienia ogólne. 

15 PN-M-69777:1985 
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych.  
Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie wyników badań ultradźwiękowych 

16 PN-M-69775:1985 
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości 
na podstawie oględzin zewnętrznych 

17 PN-M-69772:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. 

18 PN-M-69770:1972 
Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych stali. 
Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 

19 PN-M-34031:1992 
Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
(zmiana PN-M-34031/A1:1996) 

20 PN-B-10405:1999 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
21 PN-EN-10088:2005 Stale odporne na korozję. 
22 PN-ISO-6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 

23 PN-EN-13941:2009 
Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 
zespolonych 

24 PN-EN-13480:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe 
25 PN-EN-10217:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy. 
26 PN-EN-10216:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy. 
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27 PN-EN-10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 

28 PN-EN-489:2005 
Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

29 PN-EN-488:2005 
Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - zespół armatury do stalowych rur 
przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

30 PN-EN-448:2005 
Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowej 
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

31 PN-EN-253:2009 
System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych 
bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej 
z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

32 PN-M-34031:1992 Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania przy odbiorze 
33 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
34 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 

11.0. Przepisy związane z tematem opracowania 

L.p. Tytuł aktu prawnego. 

1 
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118  
z późniejszymi zmianami.  

2 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami. 

3 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z 1999r. Nr 80 poz. 912.- 

4 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz. 844.   

5 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169 poz. 1650.   

6 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

7 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie     
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  
– Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późniejszymi zmianami. 

8 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony  
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr 80 poz. 563. 

9 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie  
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz. U. Nr 124 poz. 1030 

10 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Dz. U. Nr 120 poz. 1126. 

11 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami. 

12 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r. z późn. zmianami).  
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II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.   

1.0. Zestawienie materiałów - sieć ciepłownicza  z przyłączami ciepłowniczymi 

1.1. Odcinek C1-C14 – sieć ciepłownicza 

L.p. Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość Uwagi 

 
SIEĆ CIEPŁOWNICZA – RUROCIĄGI, KSZTAŁTKI ORAZ ARMATURA Z PRZEWODAMI INST. 
ALARMOWEJ - SYSTEM IMPULSOWY  

2.01 
Rurociągi z rur stalowych preizolowanych ø139,7x3,6mm, z 
izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø225mm. 

m 193,80  

2.02 
Kolano z rur stalowych preizolowanych α=90°, ø139,7x3,6mm, z 
izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø250mm,  
L=1,0m 

szt. 4  

2.03 
Kolano z rur stalowych preizolowanych α=90°, ø88,9x3,2mm, z 
izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm, 
L=1,0m 

szt. 2  

2.04 

Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla 
rur stalowych preizolowanych ø139,7x3,6mm,  z izolacją 
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø225mm, pianka 
dozowana z agregatu 

kpl. 42  

2.05 

Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla 
rur stalowych preizolowanych ø88,9x3,2mm,  z izolacją standard 
- średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, pianka dozowana z 
agregatu 

kpl. 2  

2.06 
Trójnik wznośny 90° redukcyjny ø139,7x3,6mm/∅76,1x2,9mm, z 
izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: 
ø250mm/ø140mm, L=1,50m, B=1,00m 

szt. 2  

2.07 
Trójnik wznośny 90° redukcyjny ø139,7x3,6mm /ø60,3x2,9mm, z 
izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: 
ø250mm/ø125mm, L=1,50m, B=1,00m 

szt. 2  

2.08 
Trójnik wznośny 90° redukcyjny ø139,7x3,6mm /∅48,3x2,6mm, z 
izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: 
ø250mm/ø110mm, L=1,50m, B=1,00m 

szt. 2  

2.10 Zakończenie izolacji (end-cap) DN80 szt. 2  
2.11 Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej  m 219  

2.12 Poduszka piankowa 1000x1000x40mm szt. 10 

Aby zoptymalizować 
ilość 
wykorzystanych 
poduszek należy je 
docinać na 
wysokość równą 
średnicy 
zewnętrznej rury 
preizolowanej . 

1.2. Odcinki C14- C24 – sieć ciepłownicza 

L.p. Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość Uwagi 

 
SIEĆ CIEPŁOWNICZA – RUROCIĄGI, KSZTAŁTKI ORAZ ARMATURA Z PRZEWODAMI INST. 
ALARMOWEJ - SYSTEM IMPULSOWY   

3.01 
Rurociągi z rur stalowych preizolowanych ø114,3x3,6mm, z 
izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm. 

m 122,2  

3.02 Kolano z rur stalowych preizolowanych α=90°, ø114,3x3,6mm, z szt. 2  
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izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, 
L=1,0m 

3.03 
Kolano z rur stalowych preizolowanych α=30°, ø114,3x3,6mm, z 
izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, 
L=1,0m 

szt. 2  

3.04 
Kolano z rur stalowych preizolowanych α=15°, ø114,3x3,6mm, z 
izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, 
L=1,0m 

szt. 2  

3.05 
Trójnik równoległy redukcyjny ø114,3x3,6mm / ø88,9x3,2mm, z 
izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: 
ø200mm/ø160mm, L=1,50m, B=0,75m 

szt. 2  

3.06 
Zwężka preizolowana ø139,7x3,6mm / ø114,3x3,6mm w izolacji 
serii standard - średnica płaszczy zewnętrznych: 
ø225mm/ø200mm, L=1,50m 

szt. 2  

3.07 
Zwężka preizolowana ø114,3x3,6mm / ø88,9x3,2mm w izolacji 
serii standard - średnica płaszczy zewnętrznych: 
ø225mm/ø200mm, L=1,50m 

szt. 2  

3.08 
Zwężka preizolowana ø114,3x3,6mm / ø76,1x2,9mm w izolacji 
serii standard - średnica płaszczy zewnętrznych: 
ø225mm/ø200mm, L=1,50m 

szt. 2  

3.09 

Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla 
rur stalowych preizolowanych ø114,3x3,6mm,  z izolacją 
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, pianka 
dozowana z agregatu 

kpl. 28  

3.10 Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej  m 137,5  

3.11 Poduszka piankowa 1000x1000x40mm szt. 3 

Aby zoptymalizować 
ilość 
wykorzystanych 
poduszek należy je 
docinać na 
wysokość równą 
średnicy 
zewnętrznej rury 
preizolowanej . 

1.3. Odcinki C24 – C24.11 – przyłącze ciepłownicze 

L.p. Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość Uwagi 

 
SIEĆ CIEPŁOWNICZA – RUROCIĄGI, KSZTAŁTKI ORAZ ARMATURA Z PRZEWODAMI INST. 
ALARMOWEJ - SYSTEM IMPULSOWY   

4.01 
Rurociągi z rur stalowych preizolowanych ø88,9x3,2mm, z 
izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm. 

m 60,1  

4.02 
Kolano z rur stalowych preizolowanych α=90°, ø88,9x3,2mm, z 
izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm, 
L=1,0m 

szt. 10  

4.03 
Kolano z rur stalowych preizolowanych α=30°, ø88,9x3,2mm, z 
izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm, 
L=1,0m 

szt. 2  

4.04 

Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla 
rur stalowych preizolowanych ø88,9x3,2mm,  z izolacją standard 
- średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, pianka dozowana z 
agregatu 

kpl. 26  

4.05 Pierścień gumowy ∅160 szt. 2  
4.06 Zakończenie izolacji (end-cap) ø160 szt. 2  
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4.07 

Rura osłonowa stalowa DN250, dla przewodu sieci ciepłowniczej 
ø88,9x3,2mm, L=6,30m 
Dodatkowe elementy:  
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=24mm – 8 elementów, 
6 obwodów. 
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej 
– 2 kpl. 

Kpl. 2  

4.08 

Rura osłonowa stalowa DN250, dla przewodu sieci ciepłowniczej 
ø88,9x3,2mm, L=5,5m 
Dodatkowe elementy:  
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=24mm – 8 elementów,  
5 obwodów. 
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej 
– 2 kpl. 

Kpl. 2  

4.09 Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej  m 86,6  

4.10 Poduszka piankowa 1000x1000x40mm szt. 4 

Aby zoptymalizować 
ilość 
wykorzystanych 
poduszek należy je 
docinać na 
wysokość równą 
średnicy 
zewnętrznej rury 
preizolowanej . 

4.11 
Zawór kulowy DN80 z końcówkami do spawania + kolano 
stalowe DN80 90° 

kpl. 2 
Zawory w węźle / 
zakończenie 
przyłącza 

 INSTALACJA ALARMOWA     

4.12 
Puszka przyłączeniowa dla systemu alarmowego impulsowego z 
zaciskami montażowymi do połączenia przewodów 
sygnalizacyjnych, stopień ochrony IP-67 

kpl. 2 Typ uzgodnić z PEC 
Sp. z o.o. 

4.13 Kable połączeniowe kpl. 2 dł. W potrzeb 

1.4. Odcinki C14 – C14.4, C25 – C25.2  – przyłącza ciepłownicze 

L.p. Wyszczególnienie 
Jedn. 
Miary 

Ilość Uwagi 

 
SIEĆ CIEPŁOWNICZA – RUROCIĄGI, KSZTAŁTKI ORAZ ARMATURA Z PRZEWODAMI INST. 
ALARMOWEJ – SYSTEM IMPULSOWY   

5.01 
Rurociągi z rur stalowych preizolowanych ø76,1x2,9mm, z 
izolacją standard – średnica płaszcza zewnętrznego ø140mm. 

m 116,8  

5.02 
Kolano z rur stalowych preizolowanych α=90°, ø76,1x2,9mm, z 
izolacją standard – średnica płaszcza zewnętrznego ø140mm, 
L1=1,0m  

szt. 4  

5.03 
Kolano różnoramienne z rur stalowych preizolowanych α=90°, 
ø76,1x2,9mm, z izolacją standard – średnica płaszcza 
zewnętrznego ø140mm, L=1,0m L2=1,44m 

szt. 2  

5.04 

Zespół złącza – mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  
dla rur stalowych preizolowanych ø76,1x2,9mm,  z izolacją 
standard – średnica płaszcza zewnętrznego ø140mm, pianka 
dozowana z agregatu 

kpl. 20  

5.05 

Rura osłonowa stalowa DN250 , dla przewodu sieci ciepłowniczej 
ø76,1x2,9mm, L=5,5m 
Dodatkowe elementy:  
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=24mm – 8 elementów,  
5 obwodów. 

Kpl. 2  
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- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej 
– 2 kpl. 

5.06 Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej  m 130,0  

5.07 Poduszka piankowa 1000x1000x40mm szt. 4 

Aby zoptymalizować 
ilość 
wykorzystanych 
poduszek należy je 
docinać na 
wysokość równą 
średnicy 
zewnętrznej rury 
preizolowanej . 

5.08 Pierścień gumowy ∅140 szt. 4  

5.09 Zakończenie izolacji (end-cap) ø140 szt. 4  

5.10 
Zawór kulowy DN65 z końcówkami do spawania + kolano 
stalowe DN65 90° 

kpl. 4 
Zawory w węźle / 
zakończenie 
przyłącza 

 INSTALACJA ALARMOWA     

5.11 
Puszka przyłączeniowa dla systemu alarmowego impulsowego z 
zaciskami montażowymi do połączenia przewodów 
sygnalizacyjnych, stopień ochrony IP-67 

kpl. 4 Typ uzgodnić z PEC 
Sp. z o.o. 

5.12 Kable połączeniowe kpl. 4 dł. w potrzeb 

1.5. Odcinki C4 – C4.1  – przyłącze ciepłownicze 

L.p. Wyszczególnienie 
Jedn. 
Miary 

Ilość Uwagi 

 
SIEĆ CIEPŁOWNICZA – RUROCIĄGI, KSZTAŁTKI ORAZ ARMATURA Z PRZEWODAMI INST. 
ALARMOWEJ – SYSTEM IMPULSOWY   

3.01 

Zespół złącza – mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  
dla rur stalowych preizolowanych ø60,3x2,9mm,  z izolacją 
standard – średnica płaszcza zewnętrznego ø125mm, pianka 
dozowana z agregatu 

kpl. 2  

3.02 Zakończenie izolacji (end-cap) DN125 szt. 2  
3.03 Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej  m 2,0  

3.04 Poduszka piankowa 1000x1000x40mm szt. 1 

Aby zoptymalizować 
ilość 
wykorzystanych 
poduszek należy je 
docinać na 
wysokość równą 
średnicy 
zewnętrznej rury 
preizolowanej . 

1.6. Odcinki C5 – C5.1  – przyłącze ciepłownicze 

L.p. Wyszczególnienie 
Jedn. 
Miary 

Ilość Uwagi 

 
SIEĆ CIEPŁOWNICZA – RUROCIĄGI, KSZTAŁTKI ORAZ ARMATURA Z PRZEWODAMI INST. 
ALARMOWEJ – SYSTEM IMPULSOWY   

3.01 

Zespół złącza – mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  
dla rur stalowych preizolowanych ø48,3x2,6mm,  z izolacją 
standard – średnica płaszcza zewnętrznego ø110mm, pianka 
dozowana z agregatu 

kpl. 2  

3.02 Zakończenie izolacji (end-cap) DN110 szt. 2  
3.03 Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej  m 2,0  

3.04 Poduszka piankowa 1000x1000x40mm szt. 1 

Aby zoptymalizować 
ilość 
wykorzystanych 
poduszek należy je 
docinać na 
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wysokość równą 
średnicy 
zewnętrznej rury 
preizolowanej . 

 
 
Uwagi: 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 
Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te materiały i 
urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór autorski i inwestorski. 
W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty 
przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany. 
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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO DOTYCZĄCE  PROJEKTU 

BUDOWLANEGO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIA ORGANÓW 

SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 

Rotmanka dn. 31.03.2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 

nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany 

sieci ciepłowniczej z przyłączami ciepłowniczymi w miejscowości Pruszcz Gdański, przy ul. Gen. 

Władysława Sikorskiego, na dz. nr 1/23, 1/84, 1/102, 1/106, 1/107, 1/121, 1/122, 1/124, 1/125, 1/126 

obręb 0022 Pruszcz Gdański, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 
 Projektant:   mgr inż. Krzysztof Wójtowicz 
 
 
 
 Sprawdzający:  mgr inż. Andrzej Brzoskowski 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami ciepłowniczymi w miejscowości Pruszcz Gdański, gmina 
Pruszcz Gdański, na działkach o numerach dz. nr 1/23, 1/84, 1/102, 1/106, 1/107, 1/121, 1/122, 1/124, 
1/125, 1/126 obręb 0022 Pruszcz Gdański,  
 
Nazwa Inwestora i jego adres: 
 
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o. 
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Tysiąclecia 16 
 
Nazwa i adres Jednostki Projektowania: 
Eco Technologie Sp. z o.o. PROJEKTY Sp. K. 
Rotmanka ul. Cisowa 6 
83-010 Straszyn 
 
Projektant sporządzający informację BIOZ:  
mgr inż. Krzysztof Wójtowicz 
 
Specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
upr. bud: POM/0035/POOS/09,  POM/IS/0277/09. 

1.0. Zakres robót 

Zakres robót zgodnie z opisem technicznym. 

2.0. Istniejące obiekty budowlane 

W rejonie, w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane - lokalizacja 
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  

3.0. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi. 

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi zatrudnionych przy realizacji robót: 
- istniejące drogi, po których będzie się odbywał się ruch pojazdów, 
- istniejąca infrastruktura uzbrojenia terenu, 
- istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa. 
- trwająca budowa budynków mieszkaniowych w rejonie projektowanych sieci ciepłowniczych. 

4.0. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów. 

− nieodpowiednie składowanie rur i kształtek preizolowanych, 
− nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

2. Zagrożenia związane z przenoszeniem materiałów. 
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− uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy – rury i kształtki 
preizolowane, elementy betonowe: gruz betonowy, itp. 
− awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników. 

3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu 

− potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 
− potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 

4. Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu 

− zasypanie ziemią, 
− upadek z wysokości, 
− upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 
− zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów, 
− uderzenie przez pracujący sprzęt lub sprzęt niewłaściwie zabezpieczony, 
− zasłabnięcie w czasie robót w wykopach. 

5. Zagrożenia w czasie montażu sieci 

− porażenia prądem elektrycznym, 
− oparzenia przy cięciu rur, 
− przygniecenie przez ciężkie przedmioty – odcinki rurociągów. 
Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z demontażem sieci i urządzeń. 

5.0. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, muszą posiadać świadectwa 
szkolenia wstępnego i okresowego. 
Pracownicy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku. 
Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie. 
Pracownikom na placu budowy powinny być udostępnione aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny 
pracy dotyczące wykonywania robót, obsługi maszyn i urządzeń, udzielania pierwszej pomocy, 
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi. 
Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy zawierający: 
− omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 
− wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i występujących zagrożeń, 
− wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczności 
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistę. 

6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Dla realizacji robót zgodnej z obowiązującymi przepisami należy zapewnić kierowanie budową 
przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie uprawnienia. 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych i wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:  
− właściwą odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, kaski ochronne, 
− obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy występowaniu wody gruntowej, 
− wyposażenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu 
telefonów alarmowych i apteczki pierwszej pomocy, 
− ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym, 
− pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru, 
− należy stosować sprawne urządzenia i narzędzia posiadające aktualne niezbędne badania 

techniczne, 
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− urządzenia dźwigowe i rusztowania powinny posiadać atesty i zaświadczenia o dopuszczeniu do 
eksploatacji, 

− budowa powinna zostać oznakowana tablicą informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
tablicą z ogłoszeniem dotyczącym wielkości zatrudnienia i planu BIOZ. 

 
Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:   
• Państwowej Straży Pożarnej  
• Pogotowia Ratunkowego, 
• Policji, 
• PEC Pruszcz Gdański - eksploatator sieci ciepłowniczej. 

7.0. Zalecenia ogólne 

-  W celu prawidłowego wykonania robót we wszystkich etapach prac musi być zapewniona obsługa 
geodezyjna. 

- W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy   ogrodzić lub 
wyraźnie oznakować, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót odpowiednio oznakować. 

- Roboty w pobliżu budynków, drenaży, rurociągów oraz innych budowli i urządzeń muszą być 
prowadzone szczególnie ostrożnie. 

-  Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami  zinwentaryzowanych 
budowli i urządzeń technicznych. 

-  Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń podziemnych i 
naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji robót oraz uzgodnieniu z 
właściwymi jednostkami terminów i miejsc przewidywanych prac. 

-  Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować   jako urządzenia 
czynne. 

-  W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia   podziemne 
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne   itp. albo szczątki lub 
przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub   niebezpieczne, roboty należy przerwać, 
wykop zabezpieczyć, dokonać   odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomić nadzór 
inwestorski oraz   odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac może nastąpić po uzgodnieniu 
trybu postępowania z jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub   przedmiotami i 
zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego. 

-  Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP   wynikających z 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w   sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych    urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr   118, poz. 1263).p 

-  Podczas zagęszczania  gruntu urządzeniami wibracyjnymi: 
  - miejsca pracy należy oznakować przenośnymi zaporami, 
  - należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w 
dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obsługi urządzeń. 
 
Uwaga:  
Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401). Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą odpowiadać ustaleniom Art. 10 
Prawa Budowlanego. 
Wymagany zakres ochrony przy robotach ziemnych: 

         a) wszelkie roboty ziemne wymagają badań archeologicznych, 
         b) relikty historycznej zabudowy – odkryte podczas badań archeologicznych, stanowiące znaczne 
wartości dla dziedzictwa kulturowego należy chronić i wyeksponować. 














