
 
Załącznik nr 2 do SIWZ nr NR-21-487/17/KT  

Biuro Utrzymania Ruchu  
Wydział Obsługi Sanitarnej 
ul. Sanguszki 1,00-222 Warszawa 
tel. (22) 23 52 907, fax (22) 23 52 398 
 

ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ ODCINKA INSTALACJI C.O. W 
KANALE PODZIEMNYM W BUDYNKU „C” I „D” NA POZIOMIE 1 5.60 W    

PWPW S.A. PRZY UL. SANGUSZKI 1 W WARSZAWIE. 
 
 
Prace demonta żowe: 
 

1. Demontaż i utylizacja następujących odcinków rur instalacji c.o. (długości odcinków 
podano sumarycznie dla trasy zasilającej oraz powrotnej) zgodnie z Załącznikiem      
nr 2: 
a) trasa nr 1: 

- rura stalowa czarna DN125          ok. 35 mb 
- rura stalowa czarna DN100          ok. 50 mb 

b) trasa nr 2: 
- rura stalowa czarna DN100          ok. 25 mb 
- rura stalowa czarna DN80           ok. 15 mb 
- rura stalowa czarna  DN65          ok. 15 mb 

 

2. Demontaż i utylizacja izolacji termicznej w postaci wełny mineralnej zabezpieczonej 
folią na wymienianym odcinku instalacji c.o. 
 

3. Demontaż i utylizacja nieczynnych odcinków instalacji prowadzonych w kanale 
podziemnym na korytarzu bud. D poz. 15.60: 

- rura stalowa DN125               ok. 55 mb 
- rura stalowa DN50           ok. 15 mb 
 

4. Demontaż i utylizacja podpór wszystkich rurociągów prowadzonych w kanale 
podziemnym w korytarzu budynku D i C. 
 

5. Demontaż i utylizacja konstrukcji wsporczej na odcinkach instalacji c.o. 
prowadzonych podstropowo w budynku D na poz. 12.30 o sumarycznej długości 
wynoszącej ok. 20 mb. 
 

6. Czyszczenie kanału podziemnego biegnącego przez całą długość korytarza budynku 
D oraz przez część bud. C (usunięcie pozostałości po rurociągach, usunięcie gruzu, 
itp.). 
 

Prace monta żowe: 
 

1. Dostawa i montaż (w miejscu prowadzenia zdemontowanych odcinków instalacji) 
nowych rurociągów wykonanych w systemie Aquatherm: 
a) trasa nr 1: 

- rura DN125               ok. 35 mb 
- rura DN100              ok. 50 mb 

b) trasa nr 2: 
- rura DN100               ok. 25 mb 
- rura DN80               ok. 15 mb 
- rura DN65               ok. 15 mb 

 

2. Dostawa i montaż 4 szt. zaworów odcinających oraz 4 szt. spustów zgodnie z 
Załącznikiem nr 2. 
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3. Dostawa i montaż podpór dla wszystkich rurociągów prowadzonych w kanale 
podziemnym w korytarzu budynku D i C (wspólne podpory zarówno dla wymienionej 
instalacji c.o. jak i dla starych niewymienianych rurociągów). 
 

4. Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w miejscach przejść nowego rurociągu przez 
przegrody budowlane stanowiące granicę dwóch różnych stref pożarowych (korytarz 
bud. D poz. 15.60 oraz węzeł ciepła w bud. D poz. 12.30 stanowią dwie strefy 
pożarowe). 
 

5. Wykonanie próby ciśnieniowej, płukanie oraz wykonanie rozruchu instalacji na gorąco 
przez zaizolowaniem rurociągów. 
 

6. Dostawa i montaż izolacji termicznej o grubości zgodnej z obowiązującymi 
wymaganiami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Montaż izolacji 
należy wykonać tylko na odcinkach rurociągów prowadzonych w przestrzeni 
korytarza ponad kanałem podziemnym (wyjście pionów) dla następujących średnic i 
długości rur: 
a) trasa nr 1: 

- rura DN100                ok. 4 mb 
b) trasa nr 2: 

- rura DN65                 ok. 6 mb 
 

7. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych dla nowych odcinków rurociągów 
prowadzonych podstropowo w budynku D na poz. 12.30 (ok. 20 mb). 
 

8. Wykonanie oznaczeń na nowych odcinkach instalacji c.o. (kierunek przepływu, rodzaj 
instalacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 
 
Uwagi: 
 - odcinki instalacji c.o. należy wymieniać od rozdzielacza do wskazanych na rysunku  

  (Załącznik nr 2) pionów dla budynku D oraz budynku C; 
- instalacja objęta wymianą prowadzona jest w kanale podziemnym wzdłuż korytarza  
  budynku C i D na poziomie 15.60 oraz pod stropem budynku D na poziomie 12.30    
  zgodnie z Załącznikiem nr 2; 
- dostęp do kanału podziemnego wiąże się z koniecznością usunięcia spawanych płyt  
  stalowych. 
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ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ RUROCIĄGU ŚCIEKÓW Z 

PŁUCZKI MIEDZIOWEJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PWPW S.A. PRZY 
UL. SANGUSZKI 1 W WARSZAWIE. 

 
 
Prace demonta żowe: 
 

7. Demontaż i utylizacja odcinka rurociągu transportującego ścieki z płuczki miedziowej, 
o średnicy DN90 (90x15 mm) i sumarycznej długości wynoszącej ok. 65 mb. 
Istniejący rurociąg prowadzony jest pod stropem wzdłuż korytarza budynku B i D na 
poziomie 15.60 oraz pod stropem budynku O na poziomie 12.30 zgodnie z 
Załącznikiem nr 2. 
 

8. Demontaż i utylizacja konstrukcji wsporczych odcinka rurociągu przeznaczonego do 
wymiany. 
 

Prace monta żowe: 
 

9. Dostawa i montaż (w miejscu prowadzenia starego odcinka rurociągu) nowego 
rurociągu DN70 (rura Wavin AS, niskoszumowa, 70x4,5 mm) o sumarycznej długości 
ok. 65 mb. Montaż rurociągu należy wykonać z zachowaniem min. 2% spadku 
natomiast łączenia rur należy wykonać systemem kielichowym (zgodnie z 
Załącznikiem nr 2). 
 

10. Dostawa i montaż na nowym rurociągu DN70 ok. 23 szt. rewizji. Montaż rewizji należy 
wykonać w odstępach wynoszących max. 2,0 m. 
 

11. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych dla nowego odcinka rurociągu DN70. 
Montażu konstrukcji wsporczych należy dokonać z zachowaniem odstępu 
wynoszącego max. 1,0 m. 
 

12. Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w miejscach przejść nowego rurociągu przez 
przegrody budowlane. 
 

13. Wykonanie oznaczeń rurociągu (kierunek przepływu, rodzaj transportowanego 
medium) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 
 
Uwagi: 

- prace związane z wykonaniem podłączenia nowej trasy rurociągu (które wiążą się 
z zatrzymaniem urządzeń w obszarze Galwanizerni) należy wykonać w dniach:  

  piątek - niedziela, tj. z uwzględnieniem harmonogramu pracy Galwanizerni w bud. B 
poz. 21.00, 
- wymianę rurociągu należy wykonać od miejsca przejścia rurociągu przez strop w  
budynku B poz. 15.60 (wpięcie się w istniejące kolano) do miejsca włączenia  
rurociągu do istniejącego zbiornika w budynku O poz. 12.30 (Oczyszczalnia). 

 


