
Załącznik nr 1 

 

  Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii preizolowanej w zakresie średnic DN65/140 

długości 182m, DN40/110 długości 51m,  na odcinku  1-2-3 (oznaczenie według projektu 

zagospodarowania terenu ).  

- zamontowanie 2 szt trójników prostopadłych  DN80/160-DN65/140 na istniejącej sieci ciepłowniczej 

DN80/160 - usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 

- zamontowanie 2 szt trójników prostopadłych  DN65/140-DN40/110 na projektowanym przyłączu 

ciepłowniczym oraz zaślepienie rur przelotowych - usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu. 

-wykonanie przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku w pierścieniach uszczelniających oraz 

zakończenie rurociągów końcówkami termokurczliwymi, 

-wstawienie 2 szt zaworów preizolowanych DN65/140 wraz ze studzienkami teleskopowymi oraz 

włazami typu ciężkiego (miejsce wstawienia do ustalenia z inwestorem).  

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

- zapewnienia obsługi geodezyjnej  budowy w tym tyczenie sieci ciepłowniczej oraz inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą 

- przestrzegania warunków uzgodnienia ZUDP.  

- zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej  

specjalności oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby inżynierów 

budownictwa. 

- zapewnienie wykonywania robót przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie oraz aktualne 

szkolenia z zakresu BHP. 

- zapewnienie wykonywania robót przez osoby posiadające aktualne kwalifikacje do obsługi  urządzeń w 

tym  kwalifikacje spawalnicze, elektryczne, energetyczne. 

- zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP 

- przeprowadzenia badania radiologicznego ew. ultradźwiękowego spawów oraz do wykonania próby 

szczelności. 

- wykonania pomiarów elektrycznych instalacji alarmowej 

- wykonania powykonawczego schematu instalacji alarmowej 

- doprowadzenia tereny budowy do stanu pierwotnego 

- przedstawienia inwestorowi certyfikatów, dopuszczeń do stosowania w budownictwie, aprobat, atestów 

na poszczególne elementy sieci ciepłowniczej 

- dostarczenia protokółów odbioru terenu po wykonaniu robót budowlanych podpisanych przez 

właścicieli działek tj. Urząd Miasta Sochaczew, Spółdzielnia  Mieszkaniowa, właściciel terenu 

prywatnego.  

Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: 

-  aktualnie obowiązującą wersją Prawa Budowlanego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 z 



późniejszymi zmianami, 

-  innymi obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym przepisami BHP. 

Dodatkowe informacje: 

- należy zastosować rury stalowe ze szwem, 

- należy zastosować mufy kolanowe i proste termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, 

- oferowany system preizolowany powinien pochodzić od jednego producenta. 

 

 


