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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pt. „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy. Zada-
nie nr 1: Modernizacja sieci w pianobetonie na os. Błonie - od K-2/15 do K-2/34 - I etap od K-2/15 
do K-2/25”.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje: Projekt budowlany opracowania jw. wraz z rurociągami kablowy-
mi dla przewodów teletechnicznych.

1.3. Inwestor

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 85-315 Bydgoszcz, ul ks. Józefa 
Schulza 5.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu, który wraz z projektem budowlanym będzie pod-
stawą do realizacji przedmiotowej przebudowy.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu wykonawczego jak w tytule, stanowi:
➔ umowa zawarta pomiędzy KPEC Sp. z o.o. a Energoekspert Sp. z o.o.;
➔ warunki techniczne przebudowy sieci ciepłowniczej wydane przez KPEC Sp. z o.o.;
➔ zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500;
➔ dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebiegu projektowanej 

sieci ciepłowniczej;
➔ projekt gospodarki zielenią wraz z inwentaryzacją zieleni;
➔ decyzja zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym;
➔ opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Miasta Bydgoszczy;
➔ uzgodnienia, pozwolenia i opinie nt. rozwiązań projektowych;
➔ obowiązujące przepisy i normy.
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1.6. Opis stanu istniejącego

1.6.1. Istniejące zagospodarowanie terenu

Przebudowywana sieć ciepłownicza zlokalizowana jest wzdłuż ul. Koszarowej na Osiedlu Błonie 
w Bydgoszczy.

Teren jw. jest usytuowany w dzielnicy mieszkaniowej, jest gęsto zabudowany i posiada rozbudo-
waną infrastrukturę technicznego uzbrojenia podziemnego. Przebudowywana sieć cieplna będzie 
prowadzona podziemnie z zastosowaniem technologii preizolowanej, bezkanałowej. 
Z analizy uzgodnień branżowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, że przebudowywana 
sieć będzie się krzyżowała bezkolizyjnie z uzbrojeniem podziemnym.

Dla przedmiotowego terenu nie  ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania  prze-
strzennego, jednak ze względu na fakt, iż przebudowa dotyczy sieci osiedlowej oraz nie występuje 
zmiana sposobu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzja o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

1.6.2. Zieleń

Trasę sieci cieplnej zaprojektowano w sposób, który w maksymalnym stopniu chroni zieleń wyso-
ką i krzewy.
W trakcie wizji w terenie tam, gdzie było to możliwe (ze względu na gęste uzbrojenie podziemne)  
oraz uzasadnione istniejącym zagospodarowaniem i cennymi drzewami, dokonano stosownej ko-
rekty trasy modernizowanego ciepłociągu. Drzewa starano się ochronić poprzez korektę trasy lub 
poprzez zostawienie odcinków istniejącej sieci kanałowej, w które będą wsuwane ciepłociągi pre-
izolowane (wraz z rurami ochronnymi). Natomiast w przypadku krzewów zakłada się, że w więk-
szości będą one przesadzone, a w przypadku potrzeby ich pozostawienia będą nasadzone w swo-
je  pierwotne  miejsce. Dla  potrzeb  planowanej  modernizacji  sieci  ciepłowniczej  wykonano 
inwentaryzację istniejącej zieleni w pasie terenu, która umożliwi wykonanie robót budowlanych.

1.6.3. Warunki geotechniczne

Dla niniejszego projektu została wykonana przez Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe 
GEOTECH sp. z o.o.  w Bydgoszczy dokumentacja geotechniczna celem określenia warunków 
geologicznych i hydrogeologicznych: rodzaju gruntu, aktualnego poziomu wody gruntowej i warto -
ści kąta stoku naturalnego gruntu.

W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji występują:
➔ dostateczne lub dobre warunki budowlane do bezpośredniego posadowienia obiektów budowla-

nych;
➔ do głębokości 5 m pod terenem nie występują poziomy wodonośne;
➔ maksymalne pochylenie skarp wykopów nieumocnionych nie powinno przekraczać 1:1,5, przy 

czym głębokość wykopu nie powinna przekraczać 4 m.

Dla ww. warunków gruntowych oraz charakteru konstrukcji, projektowaną inwestycję zaliczono do 
drugiej prostej  kategorii  geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-
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nych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839).

1.6.4. Uwarunkowania terenowo-prawne

Przy projektowaniu przebiegu trasy przebudowywanego ciepłociągu uwzględniono warunki wła-
snościowe terenu i uzyskano niezbędne zgody właścicieli terenu na wykonanie przebudowy i zwią-
zanych z tym prac budowlanych.

Zestawienie działek ewidencyjnych
Lp. Nr 

działki Obręb Właściciel Zarządca/ Użytkownik

1 16 0075 Skarb Państwa Polskiego -

2 14/2 0075 Skarb Państwa Polskiego -

3 14/87 0075 BUDLEX Koszarowa Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Wapienna 10 -

4 14/86 0075 Skarb Państwa Polskiego Uniwersytet Technol.-Przyrodniczy
85-225 Bydgoszcz, ul. ks. Kordeckiego 20

5 13/1 0075 Skarb Państwa Polskiego Uniwersytet Technol.-Przyrodniczy
85-225 Bydgoszcz, ul. ks. Kordeckiego 20

6 17/18 0075 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15 -

7 152 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

8 151 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15 -

9 154 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15 -

10 51/10 0067 Miasto Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

11 50/2 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

12 50/1 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

13 47/6 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

14 47/7 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

15 47/11 0067 Miasto Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
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Lp. Nr 
działki Obręb Właściciel Zarządca/ Użytkownik

16 46 0067 Miasto Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

17 43/4 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

18 43/3 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15 -

19 42/3 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15 -

20 42/4 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

21 153 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

22 9/3 0075 Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12 -

23 39/2 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15 -

24 37/3 0067 Miasto Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

25 36/3 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. Publicznej
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

26 26/1 0067 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15 -

27 30/163 0072 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15 -

28 12/3 0072 Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12 -

29 12/1 0072 Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12 -

30 30/160 0072 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

UMB Wydz. Gospod.Komun. i Ochr.Środowiska
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a

31 30/161 0072 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15

UMB Wydz. Gospod.Komun. i Ochr.Środowiska
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a

32 30/71 0072 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15 -

33 30/138 0072 Gmina Bydgoszcz
85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 9-15 -

1.6.5. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem:
➔ teren przez który przebiega planowany ciepłociąg nie podlega ochronie konserwatorskiej;
➔ teren przez który przebiega planowany ciepłociąg nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.
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2. Charakterystyka inwestycji

2.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest modernizacja istniejących, zdekapitalizowanych sieci ciepłowniczych i zastą-
pienie systemu sieci w pianobetonie przez bardziej nowoczesny system preizolowany.

Projektowana inwestycja ma ponadto poprawić niezawodność dostawy energii cieplnej do dotych-
czasowych odbiorców oraz ograniczyć straty ciepła na jego przesyle.

2.2. Dane techniczne inwestycji

Przedmiotowy ciepłociąg to inwestycja liniowa złożona z dwóch równoległych rurociągów stalo-
wych izolowanych sztywną pianką poliuretanową w płaszczu osłonowym z polietylenu o dużej gę-
stości. Podziemny ciepłociąg będzie wykonany w technologii preizolowanej, bezkanałowej i ułożo-
ny  na  głębokości  max.  ok.  2,0 m.  Ciepłociąg  jw.  będzie  wyposażony  w  instalację  alarmową 
umożliwiającą kontrolę stanu technicznego izolacji i jej zawilgocenia.

We wspólnym wykopie z siecią ciepłowniczą zaprojektowano rurociąg kablowy dla przewodów te-
letechnicznych, ułożony między rurociągiem zasilającym i powrotnym.

Dane techniczne ciepłociągów:
sieć ciepłownicza wysokoparametrowa o sumarycznej długości 833 m, w tym:
➔ ciąg główny sieci ciepłowniczej 2x DN350 o długości 758 m;
➔ odgałęzienia od ciągu głównego:

 2xDN150 o długości 7 m;
 2xDN125 o długości 17 m;
 2xDN100 o długości 3 m;
 2xDN80 o długości 17 m;
 2xDN65 o długości 11 m;
 2xDN50 o długości 20 m.

Parametry pracy sieci ciepłowniczej:
➔ temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego:

 rurociąg zasilający - woda gorąca 130oC,
 rurociąg powrotny - woda gorąca 60oC,

➔ ciśnienie nominalne - 1,6 MPa.

Dane techniczne rurociągów kablowych:
Rurociąg kablowy z rur Ø40 HDPE o sumarycznej długości 2 940 m, w tym:
➔ ciąg główny czteroprzewodowy 4xØ40 HDPE o długości 710 m;
➔ ciągi odgałęźne dwuprzewodowe 2xØ40 HDPE o długości 50 m.

Kanalizacja kablowa, z uwagi na bliskość ułożenia gazociągów,nie może mieć połączenia z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i zwierząt. Z tego względu odcinki pomiędzy stud-
nią a budynkiem (łącznie około 40 m) będą wykonane bez rury osłonowej - kable zostaną ułożone  
bezpośrednio w ziemi.
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2.3. Projektowane rozwiązania techniczne

Projektowane sieci ciepłownicze będą wykonane z rur preizolowanych, ze standardową izolacją 
termiczną. Rury preizolowane będą wyposażone w przewody systemu alarmowego impulsowego 
zwanego także systemem nordyckim.
Przebieg trasy projektowanego ciepłociągu przedstawiono na załączonym planie zagospodarowa-
nia terenu, a usytuowanie wysokościowe rurociągu w gruncie: rzędne posadowienia, spadki po-
dłużne, itp., na profilu podłużnym.
Na planie jw. zaznaczono lokalizację projektowanych studzienek z zaworami odcinającymi i od-
wodnieniami/odpowietrzeniami rurociągów.
Bardzo ważne będzie odsłonięcie  istniejących ciepłociągów w miejscach projektowanych  połą-
czeń, które po zinwentaryzowaniu umożliwią weryfikację zaprojektowanych rozwiązań.

W niniejszym projekcie zaadaptowano do potrzeb systemu preizolowanego komory: K-2/16 i K-
2/25 poprzez zabudowę pierścieni uszczelniających.
Adaptacja istniejących kanałów sprowadza się do  rozbiórki i demontażu przykrycia (łupin, bądź 
płyt przykrywających) istniejącej sieci kanałowej oraz nisz kompensacyjnych (nieprzydatnych dla 
systemu preizolowanego) oraz demontażu starej sieci wraz z jej wyposażeniem (podpory ślizgo-
we, poduszki betonowe, podpory stałe wraz z przeponowymi konstrukcjami mocującymi itp).i po-
zostawieniu płyty dennej.
Na tak przygotowane podłoże będzie ułożona warstwa uwałowanego piasku o grubości min. 10 
cm i następnie ułożone rury preizolowane (szczegóły w sprawie układania rur w dalszej części opi-
su).  W przypadku zmiany trasy sieci modernizowanej, dotychczasowy kanał ciepłowniczy będzie 
zdemontowany lub zamulony. Szczególnie ważnym jest by wykonano zamulenie odcinków sieci  
kanałowej przebiegającej pod drogami.

2.4. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem

Modernizowane ciepłociągi będą się krzyżowały z kablami średniego, niskiego napięcia i innym 
uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyżowań kable będą zabezpieczone rurami dwudziel-
nymi typu AROT-a.
Projektowane ciepłociągi będą się ponadto krzyżowały z:
➔ kanalizacjami deszczowymi różnych średnic;
➔ kanalizacjami sanitarnymi różnych średnic;
➔ wodociągami różnych średnic;
➔ gazociągami n/pr. różnych średnic (które będą zabezpieczone w przypadku stwierdzenia ich nie-

normatywnego przebiegu w stosunku do modernizowanych ciepłociągów - rurami ochronnymi 
dwudzielnymi);

➔ kanalizacjami oraz kablami teletechnicznymi (które będą zabezpieczone rurami dwudzielnymi 
typu AROT).

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną przekopy kontrol-
ne celem ustalenia rzeczywistej  głębokości  ułożenia istniejących sieci  uzbrojenia podziemnego 
przy udziale  ich  Właścicieli,  a  na  podstawie  przeprowadzonych  pomiarów zostanie  dokonana 
ewentualna korekta rozwiązań projektowych.
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2.5. Przekroczenia i obiekty na trasie

2.5.1. Przekroczenia

Pod ulicą 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, gdzie przebiega istniejąca sieć kanałowa, nowa sieć  
preizolowana zostanie ułożona z wykorzystaniem istniejącego przejścia z zabezpieczeniem rurami 
ochronnymi, bez naruszenia nawierzchni.
Projektowane skrzyżowania sieci cieplnej z pozostałymi drogami osiedlowymi i w ciągu ul. Kosza-
rowej,  będą  realizowane  metodą  wąskoprzestrzennego  wykopu  otwartego  ze  wzmocnieniem 
ścian. Zastosowane rury ochronne będą zabezpieczone fabrycznie przed korozją izolacją 3LPENv 
i wewnątrz malowane farbą antykorozyjną.
Odtworzenie pasa drogowego przekraczanych ulic wykonać zgodnie z warunkami Zarządu Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Pismo ZDMiKP złączono w dokumentacji.
Szczegóły rozwiązania pokazano na planie sytuacyjnym i na profilu podłużnym.

2.5.2. Odbudowa nawierzchni dróg i chodników

Trasa sieci ciepłowniczej częściowo przebiega w jezdniach i chodnikach (równolegle i prostopa-
dle). Równoległy przebieg sieci ciepłowniczej w pasie jezdni występuje na dwóch odcinkach w ul. 
Koszarowej (na początku i końcu). Natomiast przejście pod ulicą 16 Pułku Ułanów zostanie wyko-
nane bez naruszenia struktury jezdni poprzez wykorzystanie istniejącego kanału ciepłowniczego. 
Szczegółowy przebieg pokazano na planach sytuacyjnych.

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (znak 
ZDM-TP-4005/2850/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku) konstrukcję jezdni należy odbudować nastę-
pująco:
➔ wykop w całości wypełniony pisakiem dobrze ubitym do wysokości podbudowy;
➔ podbudowa winna być wykonana z kruszywa (klasy I lub II) o uziarnieniu 0÷63 mm i grubości 

warstwy min. 32 cm;
➔ warstwa wiążąca z asfaltobetonu o uziarnieniu 0÷25 mm i grubości warstwy min. 6 cm;
➔ warstwa ścieralna wbudowana mechanicznie na szerokości jednego pasa ruchu o uziarnieniu 

0÷12,5 mm i grubości warstwy min. 5 cm;
➔ styk odbudowanej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią należy uszczelnić taśmą bitumiczną.

Natomiast konstrukcję chodników należy odbudować z nowych elementów betonowych dopaso-
wanych wzorem i kolorem do stanu istniejącego, a elementy betonowe polbruk dodatkowo na pod-
budowie z betonu C8/10 o grubości warstwy min. 15 cm.

W przypadku zbliżenia z wykopem do krawężnika na odległość mniejszą niż 50 cm należy na całej  
długości wykopu odbudować nowy krawężnik na ławie betonowej z oporem.

Zniszczoną zieleń przyuliczną należy odbudować zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
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2.5.3. Obiekty

Komory: K-2/16 i K-2/25
Są komorami, które pozostaną z sieci kanałowej i miejscem początkowym i końcowym modernizo-
wanego odcinka ciepłociągu. Przewiduje się, że w ścianach od strony przebudowywanej sieci za-
budowane zostaną gumowe pierścienie uszczelniające w miejscu wyjścia rurociągów preizolowa-
nych. W komorach jw. istnieją podpory stałe, w których należy odciąć istniejące opory. Zmiany 
inne w w/w komorach nie wchodzą w zakres przedmiotowego opracowania. Należy jednak pamię-
tać, że w sieciach preizolowanych ze względu na duże siły rozciągająco - ściskające (znacząco 
większe niż w sieciach kanałowych ) nie stosuje się połączeń kołnierzowych.

Studzienka zaworów sekcyjnych SZ1
Na trasie ciepłociągu głównego zlokalizowano zawory sekcyjne zabudowane w studzience SZ1.  
Zawory sekcyjne usytuowano za odgałęzieniem 06 na ciepłociągu głównym o średnicy 2x Dn350. 
W/w zawory preizolowane (z króćcami do spawania) będą zabudowane na rurociągach: zasilają-
cym i powrotnym, będą wyposażone odpowiednio w odpowietrzenia / odwodnienia zgodnie z profi -
lem podłużnym i  otwierane przy pomocy przenośnej przekładni planetarnej.  Zawory odcinające 
będą umieszczone w studzience betonowej o głębokości wynikającej z profilu podłużnego zapro-
jektowanego ciepłociągu.
Studzienka jw. będzie posadowiona na dwóch ławach żelbetowych o wymiarach 0,5 m x 1,7 m i  
grubości 0,08 m. Na w/w. ławach będą wykonane murki z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej. Na murkach będą posadowione kręgi betonowe  Ø2,0m. Studzienka będzie przykryta 
płytą żelbetową z 2 włazami kanałowymi żeliwnym Ø800 klasy D400 z fabrycznym zamknięciem. 
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Studzienki zaworów SZ 1.1. - SZ8.1. i odwadniająca SO 2
Będą zabudowane na odgałęzieniach z rurociągu głównego, a studzienka SO 2 na ciągu głów-
nym. W studzience SO 2 będzie zabudowane indywidualne odwodnienie 2xDn 50.  W studzien-
kach pozostałych będą zabudowane na zasilaniu i na powrocie preizolowane zawory z końcówka-
mi do spawania o średnicach odpowiednich do odgałęzień. Studzienki będą wykonane z kręgów 
betonowych Ø1,2m (na przyłączach) i Ø2,0m (na ciągu głównym) o głębokościach wynikających z 
profilów podłużnych zaprojektowanego ciepłociągu i posadowione analogicznie jak studzienka 
SZ 1. Szczegóły rozwiązania pokazano na rysunku studzienek i na schemacie montażowym.

Adaptacja istniejących kanałów sprowadza się do  rozbiórki i demontażu przykrycia (łupin, bądź 
płyt przykrywających) istniejącej sieci kanałowej oraz nisz kompensacyjnych (nieprzydatnych dla 
systemu preizolowanego) i pozostawienia płyty dennej, która będzie umocnionym podłożem pod 
sieci preizolowane.

W przypadku zmiany trasy sieci modernizowanej, dotychczasowy kanał ciepłowniczy będzie zde-
montowany lub zamulony. Szczególnie ważnym jest by wykonano zamulenie odcinków sieci kana-
łowej pod ulicami.

2.6. Rurociągi i armatura

Rurociągi dla sieci cieplnej podziemnej zaprojektowano z preizolowanych rur z izolacją standardo-
wą oraz z prefabrykowanych trójników i kolan połączonych złączami mufowymi. 
Na połączeniach rurociągów  będą stosowane mufy usieciowane lub alternatywnie mufy termo-
kurczliwe.
Rurociągi zaprojektowano z rur i kolan prefabrykowanych, zespolonych, składających się z rury 
stalowej  właściwej,  zewnętrznej  rury  osłonowej  i  pianki  izolacyjnej  bezfreonowej  wypełniającej  
przestrzeń między rurą stalową a rurą zewnętrzną. 
Dla odcięcia przepływu czynnika grzewczego będzie stosowana armatura preizolowana (zwory ku-
lowe) z końcówkami do spawania. Rury i kształtki będą standardowo wyposażone w druty alarmo-
we. 

2.6.1. Odwodnienia i odpowietrzenia 

W najwyższym punkcie ułożenia ciepłociągu zaprojektowano odpowietrzenia, a w najniższych od-
wodnienia rurociągów. Odpowietrzenia będą zabudowane jako elementy zaworów odcinających w 
projektowanych studzienkach zaworów na przyłączach. Zastosowane w tych studzienkach zawo-
ray preizolowane będą zespolone z odpowietrzeniami/odwodnieniami.

W studzience SO1 zaprojektowano typowe dla systemów preizolowanych odwodnienie indywidu-
alne na bazie trójnika prostego, przy zastosowaniu skierowanych w górę króćców z zaworami od-
cinającymi Dn50. Opróżnienie rurociągów z wody będzie realizowane za pośrednictwem w/w króć-
ców przez odpompowywanie  lub  wypchnięcie  sprężonym  powietrzem tłoczonym  przez króćce 
najbliższych odpowietrzeń.

2.6.2. Rury przewodowe

Do budowy rur preizolowanych będą stosowane rury stalowe bez szwu ze stali P235GHT lub R35 
spełniające wymagania normy PN-EN 253/2005, nie mogą być stosowane rury spiralnie spawane.  
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Do budowy projektowanej sieci cieplnej będą zastosowane rury preizolowane z izolacją standardo-
wą. Zespoły kształtek (łuki, trójniki, zwężki) wymagania zgodne z PN EN 448.

Rurociągi preizolowane będą łączone przez spawanie elektryczne metodą TIG/E wg PN-91/M-
34031. Złącza spawane podlegają w 100% badaniom radiograficznym. Złącza spawane powinny 
odpowiadać klasie C lub B wg PN-EN 25817.

Odgałęzienie preizolowane zaprojektowano z trójników preizolowanych wznośnych-prostopadłych, 
z odejściem do góry, wykonanych zgodnie z PN EN 448.

Rury i wszystkie elementy wyposażenia sieci powinny być dopuszczone do stosowania w budow-
nictwie  tzn  posiadać  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  na  zgodność  z  PN-EN 
253/2005, PN-EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednią Aprobatą Tech-
niczną.

2.6.3. Armatura
Armatura preizolowana, winna spełniać wymagania zgodne z PN EN 488 - System rur preizolowa-
nych dla podziemnej sieci ciepłowniczej. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur przewodzą-
cych, poliuretanowej osłony termicznej i rury osłonowej z polietylenu o wysokiej gęstości.
Zastosowana armatura winna być przystosowana do ciśnienia 2,5 MPa i temperatury 1350C oraz 
spełniać wymagania normy PN-92/M-74001. Armatura zaporowa w postaci zaworów preizolowa-
nych z końcówkami do spawania będzie zabudowana w studzienkach zaworów. Zawory Dn350 
i Dn150 będą wyposażone w przekładnie planetarne o napędzie ręcznym. Zawory sekcyjne będą 
wyposażone odpowiednio w króćce odpowietrzeń / odwodnień jak na profilu i wykazie materiałów 
budowlanych.
Armatura odcinająca powinna posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia i atesty.

2.7. Kompensacja wydłużeń termicznych

Wydłużenia cieplne rurociągów pochodzące od wpływów termicznych będą przenoszone przez 
układy U, L i Z -kształtowe zgodnie z zasadami kompensacji i systemem rur preizolowanych.

2.8. Instalacja alarmowa i teletechniczna

Rury preizolowane, z których zbudowany jest ciepłociąg wyposażone są w druty (nieizolowane) in-
stalacji  alarmowej,  które  po połączeniu w miejscach mufowania  utworzą standardową izolację 
alarmową typu impulsowego zwaną również systemem nordyckim. 
System alarmowy umożliwia wykrycie:
➔ zawilgocenia pianki izolacyjnej;
➔ przerwy w obwodzie alarmowym;
➔ zwarcia w instalacji alarmowej.
Przewiduje się, że zaprojektowane i zrealizowane sieci preizolowane będą pracowały w systemie 
nadzoru ciągłego, a występujące nieprawidłowości i zawilgocenia będą sygnalizowane na zabudo-
wanym detektorze.
Szczegóły rozwiązania pokazano na Schemacie instalacji alarmowej.

Uwaga:
Dla umożliwienia lokalizacji usterek niezbędna jest dokładna dokumentacja powykonawcza, 
którą należy wykonać w trakcie montażu, w której będą określone długości przyłączy kablo-
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wych, kabli sygnalizacyjnych oraz naniesione miejsca wszystkich połączeń (muf) i elemen-
tów sieci z zaznaczeniem ich długości. Przed uruchomieniem jak i po uruchomieniu instala-
cji  alarmowej  należy przeprowadzić  pomiary porównawcze  całego systemu alarmowego 
tak, by podczas późniejszych pomiarów kontrolnych istniała możliwość porównania pomia-
rów. 
Na całej  długości projektowanej  sieci  preizolowanej będzie osiowo (wzdłuż sieci preizolowanej) 
ułożony ciąg kabli z rur Ø40/3,7 HDPE. Na ciągu głównym będzie ułożony ciąg czteroprzewodowy 
4xØ40 HDPE, na odgałęzieniach z ciągu głównego do sieci rozprowadzającej ułożony będzie ciąg 
dwuprzewodowy 2xØ40 HDPE, a na przyłączach do budynków bezpośrednio w ziemi bez zabez-
pieczenia rurą Ø40 HDPE. Rury w/w posłużą do ułożenia kabli dla potrzeb teletechnicznych i tele-
metrii. 
W miejscach rozpoczęcia oraz na zakętach zaprojektowano studnie kablowe typuSK1 lub Sk2.
Zaprojektowane ciągi kanalizacji teletechnicznej powinny być szczelne. Zasypywanie kanalizacji  
należy wykonać po ułożeniu całegociągu rur między dwiema studniami.

Kanalizacja kablowa, z uwagi na bliskość ułożenia gazociągów,nie może mieć połączenia z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i zwierząt. Z tego względu odcinki pomiędzy stud-
nią a budynkiem będą wykonane bez rury osłonowej - kable zostaną ułożone bezpośrednio w zie-
mi.

2.9. Ułożenie i łączenie rurociągów

Ciepłociąg z rur preizolowanych należy układać w wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej 
o skarpach pochylonych zgodnie z PN-B-06050:1999. Grubość podsypki piaskowej powinna wy-
nosić minimum 10cm. W miejscach gdzie na profilach podłużnych przewidziano wykonanie wyko-
pów wąskoprzestrzennych  zabezpieczenie  ścian  wykonać  za pomocą  wyprasek  stalowych  lub 
obudów samopogrążalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Rurociągi preizolowane będą łączone przez spawanie elektryczne metodą TIG/E wg PN-91/M-
34031. Złącza spawane podlegają w 100% badaniom radiograficznym. Złącza spawane powinny 
odpowiadać klasie C lub B wg PN-EN25817.

Po wykonanej próbie ciśnieniowej rurociągów preizolowanych w miejscach ich połączeń, należy 
połączyć przewody alarmowe i zamontować mufy wypełnione pianką poliuretanową.

Na załomach i trójnikach należy ułożyć poduszki z pianki poliuretanowej lub zastosować piaskowe 
strefy kompensacji w zależności od technologii wybranego producenta rur.

Rurociągi preizolowane należy zasypać warstwą piasku 20 cm ponad wierzch rurociągów. Po uło-
żeniu taśm ostrzegawczych pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym pozbawionym 
ostrych przedmiotów i części organicznych. Nad ciepłociągiem, na głębokości 60 cm (licząc od te-
renu) ułożyć kabel teletechniczny. Nadsypany nad rurociągiem grunt należy zagęścić warstwami 
po 25 cm.
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Przed zasypaniem rurociągów i przewodów teletechnicznych należy wykonać inwentaryzację po-
wykonawczą przebiegu ułożenia sieci i przewodów. 

2.10. Warunki wykonania

Montaż rurociągów, przygotowanie do ruchu, próba wodna i ruch próbny oraz ocena badań końco-
wych winny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i wytycznymi:
➔ PN-M-34031:1992 Rurociągi pary i wody gorącej - Ogólne wymagania i badania.
➔ PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne.
➔ PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.
➔ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych 

- COBRTI „INSTAL” 2002r.
Stosowane materiały winny spełniać wymagania norm:
➔ PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sie-

ci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewo-
dowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu;

➔ PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sie-
ci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowej rury prze-
wodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu;

➔ PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sie-
ci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół armatury do stalowych rur prze-
wodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu;

➔ PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sie-
ci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur przewodo-
wych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

Należy również uwzględnić wymagania wybranego producenta rur preizolowanych. Sieć cieplną 
należy poddać próbie wodnej. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN/M-34031 przy ciśnieniu prób-
nym 1,25 raza większym od ciśnienia roboczego tj. 2 MPa.

Sieć cieplną należy poddać płukaniu. Płukanie wykonać z użyciem wody sieciowej, o parametrach 
zbliżonych do nominalnych, a ilość płukań będzie zależała od stopnia czystości wody popłucznej. 
Wodę popłuczną nie spełniającą patametrów czystości należy odprowadzić do najbliższej kanali -
zacji deszczowej (po jej schłodzeniu ponżej 35º C). Na spust tej wody do kanalizacji należy uzy-
skać zgodę MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Uwaga:
Dla umożliwienia lokalizacji usterek niezbędna jest dokładna dokumentacja powykonawcza, 
którą należy wykonać w trakcie montażu i w której będą określone miejsca wszystkich połą-
czeń (muf) oraz elementów sieci z zaznaczeniem ich długości.

2.11. Wykaz podstawowego wyposażenia sprzętowego

Do realizacji przedmiotowej inwestycji zaleca się aby Wykonawca posiadał następujący sprzęt bu-
dowlany:
➔ Ciągnik gąsienicowy 50-55KM (37-40kW);
➔ Ciągnik kołowy 74kW;
➔ Giętarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm;
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➔ Kocioł do podgrzewania asfaltu;
➔ Koparka 0,25m3;
➔ Koparka gąsienicowa 0,40m3;
➔ Koparka kołowa 0,60m3;
➔ Piła do cięcia płytek;
➔ Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM;
➔ Piła spalinowa do cięcia szczelin 11kW wraz z tarczą;
➔ Przyczepa dłużycowa 4,5t;
➔ Przyczepa montażowa (do rur preizolowanych);
➔ Przyczepa skrzyniowa 5.0t;
➔ Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m;
➔ Równiarka samojezdna 100KM;
➔ Równiarka samojezdna 74kW (100KM);
➔ Samochód dłużycowy 10t;
➔ Samochód dostawczy do 0.9t;
➔ Samochód samowyładowczy 5t;
➔ Samochód skrzyniowy do 5t;
➔ Samochód skrzyniowy 5-10t;
➔ Spawarka elektryczna wirująca 300A;
➔ Spawarka spalinowa 300A;
➔ Sprężarka pow. spal.4-5m3/min;
➔ Spycharka gąsienicowa 75KM;
➔ Ubijak spalinowy 200kg;
➔ Urządzenia do badań spawów metodą radiograficzną;
➔ Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG;
➔ Walec statyczny samojezdny 10t;
➔ Walec wibracyjny samojezdny 7,5t;
➔ Wibrator powierzchniowy;
➔ Żuraw gąsienicowy boczny 15t;
➔ Żuraw samochodowy 5-6t.

2.12. Warunki  wykorzystania terenu oraz wpływ inwestycji  na środowisko 
naturalne

W trakcie realizacji inwestycji będą używane: koparki, wiertnice, spychacze, dźwigi i inne maszyny 
i urządzenia o napędzie silnikowym. W związku z powyższym należy liczyć się z chwilowymi prze-
kroczeniami dopuszczalnych norm hałasu i zapylenia.
Po zakończeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Ciepłociąg na całej długości będzie przebiegał podziemnie. Zaprojektowany w technologii preizolo-
wanej ciepłociąg, wraz z systemem alarmowym sygnalizującym stany przedawaryjne, zrealizowa-
ny w oparciu o zalecone wytyczne montażowe (dotyczące badania złącz spawanych, niezbędnych 
prób, ruchu próbnego itp.), który w trakcie eksploatacji będzie systematycznie kontrolowany  nie 
powinien stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i otoczenia.
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2.13. Warunki realizacyjne i BHP 
1. Przed rozpoczęciem prac przy budowie należy:

a) teren budowy wydzielić poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczyć przed dostę-
pem osób postronnych. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m;

b) zapoznać się z warunkami właścicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w wa-
runkach technicznych, oraz powiadomić użytkowników uzbrojenia o terminach rozpoczęcia 
robót i konieczności pełnienia przez nich nadzoru;

c) uzgodnić z inwestorem rodzaj czynności wymagających odbioru.
2. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). W trakcie prowadzenia wykopów 
należy oddzielnie składać humus, a po zakończeniu prac odtworzyć jego rozmieszczenie.

3. Wykopy winny być zabezpieczone barierkami o wysokości 1,1 m.
4. Na przecięciu się trasy sieci cieplnej z ciągami pieszymi należy stosować mostki o szerokości  

min. 0,75 m, wsparte po 1,0 m poza krawędź wykopu i zaopatrzone w barierki o wysokości  
1,1 m.

5. Przed zasypaniem uzbrojenie i sieć cieplną należy poddać pomiarom geodezyjnym powyko-
nawczym.

6. Po zrealizowaniu budowy teren należy przywrócić do stanu zastanego przed rozpoczęciem in-
westycji.

2.14. Zagospodarowanie odpadów

Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów (klasyfikacja na podstawie Roz-
porządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001r. Dz. U. 
z 2001r. Nr 112, poz. 1206):

Lp. Nazwa odpadu Kod
1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 13 01 10*

2 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoor-
ganicznych 13 02 05*

3 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10*

4
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi

15 02 02*

5 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01
6 Żelazo i stal 17 04 05
7 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 17 05 03*
8 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03* 17 05 04
9 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05*
10 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05* 17 05 06

11 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające sub-
stancje niebezpieczne 17 09 03*

12 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01*, 17 
09 02* i 17 09 03* 17 09 04
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Lp. Nazwa odpadu Kod
13 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01

Uwaga - gwiazdką (*) zaznaczono odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne (np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi) mogą powstawać tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np. wycieku oleju. Zużyte oleje, 
czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą powstawały podczas 
konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie gromadzony i prze-
chowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc 
ich odzysku lub unieszkodliwiania będzie się odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązują-
cych przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Odpady inne niż niebezpieczne powstają podczas robót rozbiórkowych, przygotowania terenu do 
budowy oraz robót montażowych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadów możliwe jest tyl -
ko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpadów z miejsc 
ich wytwarzania do miejsc ostatecznego odzysku. Plany organizacji placu budowy winny przewidy-
wać  selektywne  gromadzenie  odpadów z podziałem na  składniki  mające  charakter  surowców 
wtórnych.  W  tym celu na terenie budowy należy ustawić specjalistyczne pojemniki,  kontenery,  
zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu. W sposób se-
lektywny w/w materiały będą wywożone do zakładu przetwórczego lub na składowisko.
Prócz wyżej wymienionych i omówionych odpadów na terenie budowy będą powstawały odpady 
komunalne tj. pozostałości po artykułach spożywczych. Odpady te będą gromadzone w odpowied-
nich pojemnikach, które będą systematycznie opróżniane.

Odpady w postaci ziemi z wykopów będą usypywane w formie pryzm, w wyznaczonych miejscach 
w pobliżu prowadzonych robót ziemnych. Odpady te będą zagospodarowane poprzez zasypanie 
wykopów po zakończeniu prac budowlanych. Pozostałe, nie wykorzystane na terenie budowy od-
pady, zostaną przekazane odbiorcom posiadającym właściwe pozwolenia na gospodarowanie da-
nego rodzaju odpadem.
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3. Wykaz materiałów

3.1. Materiały preizolowane

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi

1 Rurociąg preizolowany Dz355,6/500 (L12) mb 1356
2 Rurociąg preizolowany Dz139,7/225 (L12) mb 36
3 Rurociąg preizolowany Dz114,3/200 (L6) mb 6
4 Rurociąg preizolowany Dz88,9/160 (L12) mb 48
5 Rurociąg preizolowany Dz76,1/140 (L12) mb 24
6 Rurociąg preizolowany Dz60,3/125 (L12) mb 36

7 Odw. na bazie trójn. prostego 355,6/500-60,3/125-355,6/500
z zaworem kul.Dn50 z króćcem o wys.H=0,8m szt. 2 zabudować w 

SO2

8 Zawory preizolowane Dn350 z przekładnią planetarną z podwójnym zawo-
rem odw/odp.Dn 50,z trzpieniem H=0,665m szt. 2 zabudować w 

SZ1

9 Zawory preizolowane Dn150 z przekładnia planetarną z podwójnym zawo-
rem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,565m szt. 2 zabudować w 

SZ5

10 Zawory preizolowane Dn125 z przekładnią planetarną z podwójnym zawo-
rem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,545m szt. 2 zabudować w 

SZ6

11 Zawory preizolowane Dn 50 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 32, 
z trzpieniem H=0,545m szt. 6

zabudować w 
SZ1.1;SZ2.1;S

Z4.1

12 Zawory preizolowane Dn80 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 32, 
z trzpieniem H=0,515m szt. 4 zabudować w 

SZ3.1;SZ8.1

13 Zawory preizolowane Dn65 z podwójnym zaworem odw/odp. Dn32, 
z trzpieniem H=0,505m szt. 2 zabudować w 

SZ7.1

14 Łuki preizol.prefabrykowane Dz355,6/500,90° L1=1,6m  L2=1,6m szt. 41

Z1;Z2;Z3;Z4; 
Z5;Z6;Z7;Z8; 
Z9;Z10;Z10a; 
Z10b;Z19;Z20;
Z21;Z23;Z24; 
Z25;Z26;Z27; 

Z28;

15 Łuki preizol.prefabrykowane Dz355,6/500,90°, L1=1,6m L2=2,2m szt. 2 Z8;Z22

16 Łuki preizol.prefabrykowane Dz355,6/500,90° L1=1,6m  L2=1,7m szt. 3 Z11;Z12

17 Łuki preizol.prefabrykowane Dz355,6/500,90° L1=1,7m  L2=2,4m szt. 1 Z12
18 Łuki preizol.prefabrykowane Dz355,6/500,90° L1=1,8m  L2=2,4m szt. 1 Z13

19 Łuki preizol.prefabrykowane Dz355,6/500,90° L1=1,6m  L2=1,8m szt. 3 Z14;Z13

20 Łuki preizol.prefabrykowane Dz355,6/500,90° L1=1,6m  L2=1,9m szt. 6
Z15;Z16;Z18; 

Z17

21 Łuki preizol.prefabrykowane Dz355,6/500,90° L1=1,9m  L2=2,4m szt. 2 Z16;Z17
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi

22 Łuki preizol.prefabrykowane Dz355,6/500,90° L1=1,6m  L2=1,5m szt. 1 Z22

22a Łuki preizol.prefabrykowane Dz355,6/500,45° L1=0,8m  L2=0,8m szt. 4 Z9a;Z9b
23 Łuki preizol.prefabrykowane Dz168,3/250,90° L1=1,7m  L2=2,4m szt. 1 Z5.1
24 Łuki preizol.prefabrykowane Dz168,3/250,90° L1=1,6m  L2=1,5m szt. 1 Z5.1
25 Łuki preizol.prefabrykowane Dz139,7/225 ,90° L1=1,6m, L2=1,7m szt. 1 Z6.1
26 Łuki preizol.prefabrykowane Dz139,7/225 ,90° L1=0,8m, L2=1,5m szt. 1 Z6.1
27 Łuki preizol.prefabrykowane Dz139,7/225 ,15° L1=1,5m, L2=1m szt. 1 O6;Z6.1
28 Łuki preizol.prefabrykowane Dz139,7/225 ,30° L1=0,8m, L2=1m szt. 1 O6;Z6.1
29 Łuki preizol.prefabrykowane Dz88,9/160, 90° L1=1m L2=1,4m szt. 2 Z3.1;Z3.2
30 Łuki preizol.prefabrykowane Dz88,9/160, 90° L1=1m L2=1,1m szt. 2 Z3.1
31 Łuki preizol.prefabrykowane Dz88,9/160, 90° L1=1m  L2=1m szt. 1 Z8.1
32 Łuki preizol.prefabrykowane Dz88,9/160, 90° L1=1,2m L2=1m szt. 1 Z8.1
33 Łuki preizol.prefabrykowane Dz88,9/160, 15° L1=0,7m L2=0,8m szt. 2 O3
34 Łuki preizol.prefabrykowane Dz76,1/140, 90° L1=1,1m L2=1,3m szt. 1
35 Łuki preizol.prefabrykowane Dz76,1/140, 90° L1=0,7m L2=0,8m szt. 1
36 Łuki preizol.prefabrykowane Dz60,3/125, 90° L1=1,0m L2=1,6m szt. 2
37 Łuki preizol.prefabrykowane Dz60,3/125, 90° L1=1,0m L2=1,8m szt. 2
38 Trójnik preiz.prefabrykowany prosty 323,9/450-88,9/160 szt. 1 O3
39 Trójnik preiz.prefabrykowany prostopadły 45° 323,9/450-88,9/160 szt. 1 O3
40 Trójnik preiz.prefabrykowany prostopadły 45° 323,9/450-60,3/125 szt. 5 O1;O2;O4
41 Trójnik preiz.prefabrykowany prostopadły 45°  323,9/450-60,3/125 A=2,0m szt. 1 O1
42 Trójnik preiz.prefabrykowany prostopadły 45° 323,9/450-114,3/200 szt. 2 O7
43 Trójnik preiz.prefabrykowany prostopadły 45° 114,3/200-88,9/160 szt. 2 O8
44 Trójnik preiz.prefabrykowany równoległy 90° 355,6/500-139,7/225 szt. 2 O6

45 Trójnik preiz.prefabrykowany równoległy 90° 355,6/500-168,3/250 szt. 2 O5

46 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 500 szt. 232 alternatywnie 
zł.termokurczl.

47 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 250 szt. 6 alternatywnie 
zł.termokurczl.

48 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 225 szt. 8 alternatywnie 
zł.termokurczl.

49 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 200 szt. 6 alternatywnie 
zł.termokurczl.

50 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 160 szt. 18 alternatywnie 
zł.termokurczl.

51 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 140 szt. 8 alternatywnie 
zł.termokurczl.

52 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 125 szt. 22 alternatywnie 
zł.termokurczl.

53 Końcówka termokurczliwa 355,6/500 szt. 4 K-2/16;K-2/25
53a Końcówka termokurczliwa 88,9/160 szt. 4 C3.1;C8.1

53b Końcówka termokurczliwa 76,1/140 szt. 2 C7.1
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi

54 Końcówka termokurczliwa 60,3/125 szt. 6 C1.1;C2.1;C4.1

55 Pierścień uszczelniający Dz 500/511 szt. 8 K-2/16;K-2/25

55a Pierścień uszczelniający Dz 160/191 szt. 8 C3.1;C8.1

55b Pierścień uszczelniający Dz 140/173 szt. 4 C7.1
56 Pierścień uszczelniający Dz 125/158 szt. 12 C1.1;C2.1;C4.1

57 Taśma ostrzegawcza mb 1600
58 Maty kompensacyjne D 500, L=1.0, g=40 szt. 127
59 Maty kompensacyjne D 225, L=1.0, g=40 szt. 4
60 Zwężka preiz.prefabrykowana 114,3/200-76,1/140 szt. 2

3.2. Materiały pozostałe

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka Jednostka Ilość Uwagi

1 Studzienka zaworowa SZ1  D-2000 szt. 1
2 Studzienka zaworowa SZ1.1  D-1200 szt. 1
3 Studzienka zaworowa SZ2.1  D-1200 szt. 1
4 Studzienka zaworowa SZ3.1  D-1200 szt. 1
5 Studzienka zaworowa SZ4.1  D-1200 szt. 1
6 Studzienka zaworowa SZ5.1  D-2000 szt. 1
7 Studzienka zaworowa SZ6.1  D-2000 szt. 1
8 Studzienka odwadniająca SO2  D-2000 szt. 1
9 Studzienka zaworowa SZ7.1  D-1200 szt. 1
10 Studzienka zaworowa SZ8.1  D-1200 szt. 1

11 Rura stalowa ochronna na zewn.
z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-v/S-v

Dz273x10
L=7m szt. 2

12 Rura stalowa ochronna na zewn.
z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-v/S-v

Dz323,9x10
L=7m szt. 2

13 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28
Dz225 szt. 14 R-rolka wys.28mm 

wg kat. producenta

14 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28
Dz160 szt. 14 R-rolka wys.28mm 

wg kat. producenta

15 Manszety Dz200x300 szt. 4

16 Manszety Dz150x250 szt. 4

17 Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE D 120mm
L=3m szt. 73
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3.3. Wykaz materiałów instalacji alarmowej impulsowej

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka Jednostka Ilość Uwagi

1 LR-Detektor szt 1
2 LR- Terminal szt 4
3 Przyłącze kablowe 3x1,5mm2 szt 5
4 Łącznik zaciskowy szt 660
5 Rurka termokurczliwa szt 660
6 Podstawka dystansowa szt 660

3.4. Wykaz materiałów kanalizacji teletechnicznej

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka Jednostka Ilość Uwagi

1 Rura RHDPE Dz40x3,7 mb 3300 całkowita długość

2 Korki zaporowe do kanalizacji tele-
technicznej szt 55

3 Studnia kablowa SK-1 szt 4

4 Uszczelka tulejowa dla rur RHDPE 
40x3,7 szt 3

5 Taśma ostrzegawcza mb 3300

6

Przejście szczelne, typu „WGC” dla 
rur o średnicy zewn. Dz40 składające 
się z:
-manszet
-pierścienia dociskowego ze stali nie-
rdzewnej
-opaski zaciskowej nierdzewnej

kpl 3
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SPIS UZGODNIEŃ

1. Warunki techniczne przebudowy sieci ciepłowniczej Nr: EE/287a/2010 wydane przez KPEC Sp.  
z o.o. z dnia 8 kwietnia 2010 roku;

2. Informacja  Wydziału  Administracji  Budowlanej  Urzędu  Miasta  Bydgoszczy  (WAB.II.0717-
265/10 z dnia 19 listopada 2010 roku - nr rejestru 15267) - przedmiotowa inwestycja wymaga 
zgłoszenia robót budowlanych;

3. Informacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy 
(WGK.V.7624-128/10 z dnia 3 listopada 2010 roku) - dla przedmiotowej inwestycji nie ma ko-
nieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

4. Ustalenie warunków przywrócenia pasa drogowego z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji  
Publicznej (numer: ZDM-TP-4005/2849/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku - nr Wpływu 23221);

5. Warunki zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia wydane przez 
ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz (znak OD/ZM/933/2011/W-16 z dnia 17 
lutego 2011 roku);

6. Warunki realizacji inwestycji wydane przez PSG Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Bydgoszcz 
(znak OZGB/EBT/1051/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku);

7. Warunki wydane przez MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. (znak RT.400/0047/2011 z dnia 16 lute-
go 2011 roku);

8. Uzgodnienie z Telekomunikacją Polska S.A. (nr TOTTNSBU/U16/4386/02/2011 z dnia 28 lute-
go 2011 roku).

9. Uzgodnienie z Netia S.A. (znak 35/DP/11 z dnia 8 lutego 2011 roku).
10. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Nr 0157/2011 z dnia 10 marca 2011 

roku.
11. Korekta ustalenia warunków przywrócenia pasa drogowego z Zarządem Dróg Miejskich i Ko-

munikacji Publicznej (numer: ZDM-TP-4005/3103/11 z dnia 11 marca 2011 roku - nr Wpływu  
2717).
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SPIS RYSUNKÓW

1. Projekt zagospodarowania terenu - nr rys. SC/KOSZ/01
2. Profil podłużny (cz. 1/2 i cz. 2/2) - nr rys. SC/KOSZ/02
3. Schemat montażowy - nr rys. SC/KOSZ/03
4. Schemat instalacji alarmowej - nr rys. SC/KOSZ/04
5. Schemat kanalizacji teletechnicznej - nr rys. SC/KOSZ/05
6. Studzienki zaworowe - nr rys. SC/KOSZ/06
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