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1. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIANA CIEPŁOCIĄGU, SIECI I PRZYŁĄCZY  SIECI CIEPLNEJ 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wymianą   sieci  i  przyłączy  sieci  cieplnej  na  terenie  Szpitala
Mazowieckiego w Garwolinie Al. Legionów 11.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem  sieci  i  przyłączy  sieci  cieplnej.  Projektowana  budowa  obejmuje  demontaż
istniejącej i montaż nowej sieci i przyłączy sieci cieplnej a także skorodowanych rur stalowych
w pomieszczeniu Kotłowni aż do rozdzielaczy oraz rur ciepłej  wody aż do zasobników cwu.
Projektowana jest wymiana na:

-  sieci preizolowane stalowe dwu rurowe o temperaturze dopuszczalnej do 100 C i PN 1
   MPa dla wody grzewczej oraz 60 C dla cwu i cyrkulacji i ciśnienie PN 1,0 MPa, 
- przyłączy sieci preizolowanej do budynków, parametry jw.,

Przewiduje się także montaż armatury odcinającej i  rgulacyjnej a także próby i regulacje sieci. 
Zakres robót przy wymianie sieci i przyłączy sieci cieplnej obejmuje między innymi:

 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz zabezpieczenie instalacji  
          obcych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego  
          odwodnieniem,
 przygotowanie podłoża  pod przewody i obiekty na sieci i przyłącza,
 demontaż istniejących kanałów i odcinków rur sieci cieplnej i przyłaczy   
           podlegających wymianie
 ułożenie przewodów sieci i przyłączy sieci cieplnej, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
 odtworzenie nawierzchni po robotach,
 inwentaryzacja  geodezyjna, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
      wykonanie próby ciśnieniowej i regulacji hydraulicznej w celu uzyskania właściwych
          przepływów wody grzewczej i cyrkulacyjnej.
Ponadto należy tak prowadzić  roboty aby przerwy w dostawie ciepej  wody do czterech
budynków szitalnych były jak najkrótsze i uzgodnione z Inwestorem. 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do  budowy  powinny
odpowiadać  normom krajowym zastąpionym,  jeśli  to  możliwe,  przez  normy europejskie  lub
technicznym aprobatom europejskim.  W przypadku braku norm krajowych lub  technicznych
aprobat  europejskich  elementy  i  materiały  powinny odpowiadać  wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

2.2. Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.3. Składowanie materiałów

2.3.1 Rurociągi można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno-
lub wielowarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach
drewnianych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,
wielkości  i  gatunków  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób
zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  i  frakcjami
kruszyw.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania sieci i przyłączy sieci cieplnej, 

Wykonawca  przystępujący  do wykonania   powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:
żurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiębiernych,
spycharek kołowych lub gąsienicowych,
sprzętu do zagęszczania gruntu,
wciągarek mechanicznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w
miejscach  stykania  się  wyrobów  należy  przekładać  materiałem  wyściółkowym  (o  grubości
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ, wyznaczy geodezyjnie kolizje
w terenie oraz dokona  wytyczenia projektowanych sieci i przyłaczy.   
Wykonawca  zgłosi  pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli  i
użytkowników uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki
wykonywania robót w strefie tego uzbrojenia.  

5.3. Roboty ziemne

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  wykopów  należy  wykonać  przekopy  próbne  w  celu
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na
szerokości wykopu, sposób zabezpieczenia uzgodnić z właścicielem tej kolizji.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznegoa także kolizji istniejącego uzbrojenia terenu.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągów. Deskowanie ścian
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony
przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.
Szalowanie  wykopów  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. –
Roboty  ziemne.  Szalowanie  powinno  zapewniać  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający
jego montaż  i  demontaż,  odpowiednie  rozparcie  oraz montaż  i  posadowienie  kanalizacji  wg
dokumentacji projektowej.
Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji
projektowej,  przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej  o  0,20 m.  Zdjęcie  pozostałej  warstwy 0,20 m gruntu powinno być  wykonane
bezpośrednio  przed wykonaniem podsypki  z  drenażem korytkowym i  ułożeniem przewodów
rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie.  Odwodnienie  wykopu  musi
zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. Przyjmuje
się że rozbiórce ulegnie pokrywa betonowa i co najmniej jedna ściana kanału aby cztery rury
mogły być ułożone na jednakowym poziomie. 

5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem
pod kanały deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy
tłucznia żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających.
Zagęszczenie podłoża i nasypki nad rurami powinno być zgodne z wytycznymi producenta. 

5.5. Rurociągi
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku
długości  rury  i  mocno  podbite,  aby  rura  nie  zmieniła  położenia  do  czasu  wykonania  prób
szczelności.
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Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywać w temperaturze nie mniejszej niż +5o C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce
ułożonego kanału przed zamuleniem a także zabezpieczyć wykopy.
Uszczelnienia  złączy  przewodów  rurowych  należy  wykonać  specjalnymi  fabrycznymi
uszczelkami. Rury należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  wykopy  kontrolne  w  celu
ustalenia rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia zewnętrznego
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w
zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w  niniejszej  ST  i  zaakceptowaną  przez  Inżyniera
Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować między innymi:
sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 3 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa,
badanie odchylenia osi rur,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową układania przewodów,
badanie odchylenia spadku rurociągów,

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie wykonanych izolacji i zabezpieczeń przeciwwodnych.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niż ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
odchylenie  spadku  ułożonego  przewodu  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno

przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%  projekto-
wanego spadku (przy zwiększonym spadku),

wskaźnik zagęszczenia zasypki  wykopów określony w trzech miejscach na długości  100 m
powinien być zgodne z wytycznymi producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jedn. obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego odcinka przyłącza i sieci i  cieplnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót
podlegających  zakryciu.  Roboty  te  należy  odebrać  przed  wykonaniem  następnej  części  robót,
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
roboty montażowe wykonania  rurociągów,
zasypany  zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie  wykopu  w  gruncie  kat.  III-IV  wraz  z  umocnieniem  ścian  wykopu  i  jego

odwodnienie,
przygotowanie podłoża,
ułożenie przewodów sieci i przyłączy sieci cieplnej, 
zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej i wg projektu

10. UWAGI KOŃCOWE

Dopuszcza  się  zastosowanie  urządzeń  i  materiałów  innych  producentów   o  nie  gorszych
parametrach technicznych.  Montaż rurociągów powinien się odbywać wg zaleceń producenta
rur. Przed zakupem materiałów Wykonawca  przedstawi niezbędne crtyfikaty tych materiałów
oraz przedstawi je Inwestorowi do akceptacji. Wykonawca powinien  przewidzieć komplet robót
niezbędnych do wykonania zadania. 
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