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ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM PODPÓR KULOWYCH 

RUROCIĄGU PARY DN300 NA ODCINKU BIEGNĄCYM W KOLEJOWYM 
MOŚCIE GDAŃSKIM - RUROCIĄGU ZEWNĘTRZNEGO ZASILAJĄCEGO W 

PARĘ PWPW S.A. PRZY UL. SANGUSZKI 1 W WARSZAWIE. 
 
 
Czynności przygotowawcze: 

1. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń odpowiednich Urzędów m.st. Warszawy 
dla realizacji zadania (wynikających m.in. z prawa Budowlanego, Ustawy o Ochronie 
Środowiska, ewentualnej konieczności wydzielenia terenu na składowanie 
materiałów, itd.). 
 

2. Uzyskanie niezbędnych przepustek uprawniających do wstępu na teren kolejowego 
Mostu Gdańskiego, wydawanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 

3. Uzyskanie wszelkich pozwoleń od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz regulacja 
opłat wynikających z udostępnienia i nadzoru przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 
terenu kolejowego Mostu Gdańskiego na czas prowadzenia prac. 

 
Prace demontażowe: 

1. Zabezpieczenie izolacji parociągu (wełna mineralna wraz z blachą ocynkowaną w 
kolorze RAL 7042) oraz konstrukcji mostu Gdańskiego zabezpieczonej w systemie 
NOXYDE (zgodnie z uzupełnieniem do zakresu prac). 
 

2. Demontaż i utylizacja podstaw kulowych parociągu zlokalizowanych na całym 
odcinku rurociągu biegnącym w kolejowym Moście Gdańskim, tj. na odcinku 
wynoszącym 420 mb. Ilość podpór kulowych przeznaczonych do demontażu 
określono na podstawie dokumentacji archiwalnej 396-PARA-2A i wynosi ona 
odpowiednio: 

- podpora kulowa na rozporze nr 9 (rys. arch. 900848/a)          17 szt. 

- podpora kulowa na rozporze nr 40      (rys. arch. 900847/a)           65 szt. 

- podpora kulowa bez zespołu prowadzenia płyty górnej (900848/a)         1   szt. 

Specyfikację techniczną podpór kulowych zawarto w Załącznikach do 
przedmiotowego Zakresu Prac. 

 
Prace montażowe: 

1. Dostawa i montaż podstaw kulowych w miejscu zdemontowanych podpór, dobranych 
i wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczną podstaw kulowych zawartą w 
Załącznikach do przedmiotowego Zakresu Prac: 

- podpora kulowa na rozporze nr   9             17 szt. 

- podpora kulowa na rozporze nr 40                    65 szt. 

- podpora kulowa bez zespołu prowadzenia płyty górnej          1   szt. 
 

2. Oczyszczenie konstrukcji wsporczych oraz izolacji parociągu po zakończeniu prac 
remontowych. 
 

3. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, zawierającej m.in. 
specyfikę nowych podpór, niezbędne atesty, certyfikaty, jak również kopie zgłoszeń i 
uzyskanych pozwoleń na realizację remontu. 
 

 
Uwagi dodatkowe: 
 

• Prace remontowe należy wykonać w terminie odcięcia dostawy pary przez EC Żerań 
do PWPW S.A., tj. w terminie od 01.07.2019r. do 12.07.2019r.  
 



• Zarówno harmonogram jak i technologia wykonywanych prac muszą być również 
dodatkowo uzgodnione z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 

• Należy zastosować jak najmniej inwazyjną technologię dla demontażu i montażu 
podpór kulowych rurociągu pary. W przypadku konieczności demontażu izolacji 
parociągu należy ją odtworzyć zgodnie z dokumentacją 6577-PARA-1, w której 
zawarte są wszystkie karty zastosowanych materiałów. 
 

• Wszelkie prace wykonywane po wyremontowanej przez firmę Vistal Gdynia S.A. 
stronie kolejowego Mostu Gdańskiego należy przeprowadzić z należytą starannością 
unikając uszkodzeń powłok malarskich konstrukcji mostu. W przypadku powstania 
jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni konstrukcyjnych, gwarancja na naprawianą 
powłokę malarską powinna obejmować okres 120 m-cy (technologia wykonania 
powłoki malarskiej wymagana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiąca 
uzupełnienie do przedmiotowego zakresu prac). 


