
ZADANIE   1

Warunki techniczne na wvkonanie Droiektu budowlanego Drzvtacza cjeplneao
do budynku mieszkalneao Drzv ul. Dworcowei 22

w Staraardzie

Przedsi?biorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z o.o.  w Stargardzie podaje  nastepujace warunki
techniczne na wykonanie projektu budowlanego przytacza cieplnego:

1)   Zaprojektowa6   przytacze   cieplne   w   technologii   preizolowanej    LOGSTOR   z   rur

o  pogrubionej'  izolacji  (seria  2),  od  istniejacej  sieci  cieptowniczej  2  x  DN  150  mm

(2  X  168,3/250  mm)  biegnacej w drodze wewnetrznej  (dz.  nr geod.164/5)  przy bud.

Dworcowa   22,   do   wezfa   cieplnego   w   budynku   Wsp6lnoty   Mieszkaniowej    przy

ul.  Dworcowej 22 (dz.  nr geod.164/4, obr.10).

2)   Projektowane przytacze cieplne nalezy prowadzi6 najkr6tsza trasa od  istniejacej sieci
rozdzielczej w kierunku wezfa cieplnego.

3)   §rednica projektowanego przytacza:           2 x DN 32 mm (2x42,4/125 mm -seria 2).
Dtugo§6 projektowanego przytacza             -ok. 20 in.

4)  \/Vlaczenie  projektowanego  przytacza  do  istniejacej  sieci  zaprojektowa6  za  pomoca
"wcinki   na   goraco".   Na   odgatezieniu   od   istniejacej   sieci   przewidzie6  preizolowane

zawory odcinajace.  Przytacze cieplne po wprowadzeniu do budynku naledy zakohczy6
zaworami kulowymi do wspawania BROEIV.

5)   System    alarmowy   projektowanego   przytacza   wlaczy6   do   systemu    alarmowego
istniejacej. sieci rozdzielczej.

6)   Na  etapie  projektowania  nalezy  uzgodni6 z  PEC  Sp.  z  o.o.  przebieg  trasy  przytacza
cieplnego jak r6wniez plan systemu a[armowego.

7)   Parametry sieci ciep+owniczej -120„0 oC.
8)   LokalizaQje    przytacza    cieplnego    w    pasie    drogi    wewn?trznej    naledy    uzgodni6

z    wfa§cicielami    terenu,    wej§cie    do    budynku    nalezy    uzgodni6    ze    Wsp6lnota
Mieszkaniowa ul.  Dworcowa 22.

9)   Projektowane  przytacze  cieplne  nalezy  uzgodni6  takze  na  naradzie  koordynacyjnej
w  Starostwie  Powiatowym  w celu  wyeliminowania  zagrozeh  wynikajacych  z  mozlivvej
kolizji mi?dzy sytuowanymi na tym terenie sieciamj uzbrojenia terenu.

Zatacznik:    Plan sytuacyjny -Skala   1/500.

PRZEL)SIEBIORSTWu  EWERGETYAi Clff i8eJ

73-iiostars8rdz,°u.I?.Nasienna8
tel.  91  578  84  00,  fax:  91578  84  52
MRS  Nr 0000117585  SR  Xlll Wydzjal Gasp. w Szczrfuto

NIP  854.00-11-767
Kapitat Zaktadowy  36  442  800 .I

=ii±----:--





ZADANIE   2

Warunki techniczne na wvkonanie Droiektu budowlanego przvtacza cieplnego
do budvnku mieszkalneqo Drzv ul. Woiska Polskieao 84

w Staraardzie

Przedsiebiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z o.o.  w Stargardzie pedaje  nastepujace warunki
techniczne na wykonanie projektu budowlanego przytacza cieplnego:

1)   Zaprojektowa6   przytacze   cieplne   w   technologii    preizolowanej    LOGSTOR   z   rur

o  pogrubionej   izo[acji  (seria  2),   od   istniejacej  sieci  cieptowniczej  2   x   DN   150  mm

(2   x   168,3/280   mm)   biegnacej   w  chodniku   przy   ul.   Wojska   Polskiego,   do  wezfa

cieplnego   w   budynku   Wsp6lnoty   Mieszkaniowej   przy   ul.   Wojska    Polskiego   84

(dz.  nr geod. 470/1,  obr.1).

2)   Projektowane  przytacze  cieplne  nalezy  prowadzi6  najkr6tsza trasa od  istniejacej  sieci
rozdzielczej w kierunku w?zfa cieplnego.

3)   §rednica projektowanego przytacza:          2 x DN 32 mm (2x42,4/125 mm -seria 2).
Dfugo§6 projektowanej sieci -ok.10 in.

4)  \/Vl'aczenie  projektowanego  przytacza  do  istniejacej  sieci  zaprojektowa6  za  pomoca
"wcinki   na   goraco".   Na   odgatezieniu   od   istniejacej   sieci   przewidzie6   preizolowane

zawory odcinajace.  Przytacze cieplne po wprowadzeniu do budynku naledy zakohczy6
zaworami kulowymi do wspawania BROEIV.

5)   System    alarmowy   projektowanego    przytacza   wlaczy6   do   systemu    alarmowego
istniejacej sieci rozdzielczej.

6)   Na  etapie  projektowania  nalezy  uzgodni6 z  PEC  Sp.  z  o.o.  przebieg  trasy  przyfacza
cieplnego jak r6wniez plan systemu alarmowego.

7)   Parametry sieci cieptowniczej -12070 0C.
8)   Lokalizacje   przytacza   cieplnego   w   pasie   drogowym   ul.   Wojska   Polskiego   naledy

uzgodni6 z Zarzadem Dr6g  Powiatowych;  pozostata cze§6 projektowanej sieci, wej§cie
do     budynku     i     przej§cia     przez     pomieszczenia     piwniczne     nalezy     uzgodni6
z wfa§cicielami teren6w i administratorami budynk6w,

9)   Projektowane  przytacze  cieplne  naleay  uzgodni6  takze  na  naradzie  koordynacyjnej
w  Starostwie  Powiatowym  w  celu  wyeliminowania  zagrozeh  wynikajacych  z  mozlivvej
kolizji miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zafacznik:    Plan sytuacyjny -Skala   1/500.
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ZADANIE   3

Warunki techniczne na wvkonanie proiektu budowlaneao Drzvtacza cieplneqo
do budvnku mieszkalneao Drzv ulE J6zefa Bema 1,1ald

w Staraardzie

Przedsiebiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z o.o. w Stargardzie podaje  nast?pujace warunki
techniczne na wykonanie projektu budowlanego przytacza cieplnego:

1)  Zaprojektowa6  przytacze  cieplne  w technologii  preizolowanej  LOGSTOR w  systemie

rur      podw6jnych      Twinpipe      (seria      1),      od      istniejacej      sieci      cieptowniczej

2  x  DN  250  mm  (2x®273,0/400mm)/2  x  DN  200  mm  (2x®219,1/315mm)  biegnacej

w  pasie  drogowym  (w  chodniku)  ul.  Bema  (na  wysoko§ci  bud.  Bema  13),  do  w?zfa

cieplnego   w   budynku   Wsp6lnoty   Mieszkaniowej   przy   ul.   J6zefa   Bema   1,    1a-d

(dz.  nr geod. 472,  obr.10).

2)   Projektowane  przyfacze  cieplne  nalezy  poprowadzi6  najkr6tsza  trasa  od  istniejacej
sieci, w pasie drogowym (w chodniku) ul.  Bema, w kierunku w?zfa cieplnego.

3)   §rednica projektowanego przytacza:          2 x DN 50 mm (60,3+60,3#00 mm)
Dtugo§6 projektowanego przyfacza -  ok.160 in.

4)  \/Vlaczenie  projektowanego  przytacza  do  istniejacej  sieci  zaprojektowa6  za  pomoca
"wcinki   na   goraco".   Na   odgatezieniu   od   istniejacej   sieci   przewidzie6  preizolowane

zawory odcinajace.  Przytacze cieplne po wprowadzeniu do budynku  nalezy zakohczy6
zaworami kulowymi do wspawania BROEIV.

5)   Przy    proj.ektowaniu    wykorzysta6    metode    ograniczenia    napre2eh    za    pomoca
podgrzewu wst?pnego.  Naledy wykona6 obliczenia  sprawdzajace stanu  naprezeh  dla
projektowanego przytacza.

6)   System alarmowy dla projektowanego przyJacza nalezy zaprojektowa6 jako niezalezny
z  detektorem   usterek  typ  ACN4N   (230  V,   50  Hz),  z  modutem  transmisji  danych
typ ACN4RS (RS232).

7)   Na  efapie  projektowania  nalezy  uzgodni6  z  PEC  Sp.  z  o.o.  przebieg  trasy  przytacza
cieplnego jak r6wniez plan systemu alarmowego.

8)   Parametry sieci cieptowniczej -120"0 oC.
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projektowanej  sieci,  wej§cie  do  budynku  i  przej§cia  przez  pomieszczenia  pivvniczne
nalezy uzgodni6 z wta§cicielami teren6w i administratorami budynk6w.

10)Projektowane  przytacze  cieplne  naledy  uzgodni6  takze  na  naradzie  koordynacyjnej
w  Starostwie  Powjatowym  w celu  wyeliminowania  zagrozeh  wynikajacych  z  mozliwej
kolizji miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zatacznik:    Plan sytuacyjny -Skala   1750.
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ZADANIE  4

Warunki techniczne na wvkonanie Droiektu budowlanego Drzv+acza cieplneao
do budvnku mieszkalneao Drzv ulE Czarnieckiego 12

w Staraardzie

Przedsiebiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z o.o.  w Stargardzie podaje  nast?pujace warunki
techniczne na wykonanie projektu budowlanego przytacza cieplnego:

1)   Zaprojektowa6  przytacza  cieplne  w technologii  preizolowanej  LOGSTOR w  systemie

rur     podw6jnych     Twinpipe,     od     istniejacej     sieci     cieptowniczej     preizolowanej

2  x  DN  50  mm  (2  x  a  60,3/125  mm)  biegnacej  w  drodze wewnetrznej  (dz.  nr geod.

440ra7,  obr.  10)  przy  bud.  Skarbowa  14,  do  w?zfa  cieplnego  w  budynku  Wsp6lnoty

Mieszkaniowej przy ul.  Czamieckiego  12 (dz.  nr geod. 440/38, obr.10).

2)   Projektowane  przytacze  cieplne  naledy  poprowadzi6  najkr6tsza  trasa  od  istniejacej
sieci,   przez  parking   (dz.   nr  geod.  440/27,  obr.   10),  w  kierunku  terenu  Wsp6lnoty
Mieszkaniowej i dalej do w?zfa cieplnego.
Przed   wej§ciem   przytacza   na   teren   Wsp6lnoty   Mieszkaniowej   nalezy   pozostawi6
tr6jnik umozlivviajacy dalsza rozbudow? sieci.

3)   §rednice projektowanego przytacza:
-odgalezienie od  istn. sieci do wys. dz. nr geod. 440/27

2  x DN 40 mm (48,3+48,3/160mm)
-wej§cie do wezfa                                                               2 x DN 32 mm (42,4+42,4/160 mm).

Dtugo§6 projektowanego przytacza -  ok. 70 in.
4)  Vvlaczenie  projektowanego  przytacza  do  istniejacej  sieci  zaprojektowa6  za  pomoca

'twcinki   na  goraco".   Na   odgatezieniu   od   istniejacej   sieci   przewidzie6  preizolowane

zawory odcinajace.  Przytacze cieplne po wprowadzeniu do budynku  naledy zakohczy6
zaworami kulowymi do wspawania BROEIV.

5)   System alarmo\/\/y dla projektowanego przytacza naledy zaprojektowa6 jako niezale2ny
z  detektorem   usterek  typ  ACN4N   (230  V,   50  Hz),  z  modutem  transmisji  danych
typ ACN4RS (RS232).

6)   Na  efapie  projektowania  naledy  uzgodni6  z  PEC  Sp.  z  o.o.  przebieg  trasy  przytacza
cieplnego jak r6wniez plan systemu alarmowego.

7)   Parametry sieci ciep+owniczej -120„0 oC,
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pozostata    cz?§6    projektowanej    siecj,    wej§cie    do    budynku    i    przejscia    przez
pomieszczenia      pivvniczne      naledy      uzgodni6      ze      Wsp6lnota      Mieszkaniowa
ul.  Czarnieckiego  12.

10)Projektowane  przytacze  cieplne  naledy  uzgodni6  takze  na  naradzie  koordynacyjnej
w  Starostwie  Powiatowym  w  celu  wyeliminowania  zagrozeh  wynikajacych  z  mozliwej
kolizji miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zafacznik:    Plan sytuacyjny -Skala   1/500.
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