
Warunki techniczne na wvkonanie proiektu budowlaneqo.posad?yieni? k?T!==e±arzebudowczami io wraz zzla cieotrzeb wtechniczne
ch sieci cie lownicz ch dla obiekt6w w Star ardzie

Przedsi?biorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.  w  Stargardzie  podaje  nastepujace warunki
na    wykonanie    projektu     budowlanego     posadowienia     kontenera    technicznego    wraz
z przytaczami i przebudowa istniejacych sieci ciep+owniczych dla obiekt6w PKP:

1) Zaprojektowa6  posadowienie  kontenera  technicznego  dla  potrzeb  w?zta  cieplnego  na
dziatce   nr   100/40   w   obr.    10   przy   ul.   Dworcowej   (Plan   sytuacyjny   w   zataczeniu).
Wymagania szczeg6towe dot. kontenera:
I miejsce  posadowienia:  w  p6tnocno-wschodniej  cze§ci  dziatki,   przy  granicy  od  strony

ul.  Dworcowej, w mozliwie jak najblizszym sasiedztwie dzia+ki o nr 100/41,
-wymiary kontenera: dtugo§6 -4m, szeroko§6 -3 in, wysoko§6 2,6 in,
-drzwi do pomieszczenia szerokosci 1,0 in i \/\/ysoko§ci 2,0 in,
-pomieszczenie wez+a wyposa2y6 w odpfyw z kratka §ciekowa,
- nalezy zapewni6 wentylacj? nawiewna i wywiewna pomieszczenia w?z+a,
-obiekt musi spetnia6 wszystkie wymogi dot. obiekt6w technicznych.

2) Wymagania dot. przytaczy dla kontenera technicznego:
-zaprojektowa6    linie   zasilania    elektroenergetycznego    do    kontenera   wezta    z    sieci

Operatora    systemu    elektroenergetycznego    na    podstawie    warunk6w   technicznych
przytaczenia  dla  potrzeb  kontenera  i  urzadzeh  wezta  pokrywajaca  potrzeby  mocowe
4 kw / 230 V z zabezp. przedlicznikowym 20 A,

I zaprojektowa6 w pomieszczeniu wezta cieplnego (kontenerze technicznym) podstawowe
instalacje   elektryczne   (o§wietlenie,   gniazda   wlykowe   230V   i   24V,   ochrony   przed
porazeniem pradem elektr. i potaczeh wyr6wnawczych),

-zaprojektowa6    przy+acze    kanalizacyjne    do    odprowadzania    §ciek6w    z    kontenera
technicznego.

3) Zaprojektowa6   przebudow?   istniejacych   sieci   i   przy+aczy  w  technologii   preizolowanej
LOGSTOR (izolacja seria 2) na terenie PKP (dz.  nr 100/66,100/42,100/59 i 100/40):
-istniejaca   sie6   cieptownicza   wysokoparametrowa   o   Srednicy   2   x   ®   139,7/225   Tn?

i  2  x  a  114,3/200  mm,  biegnaca  na  skarpie  przy  ul.  Dworcowej,  przebudowa6  na  siec
o §rednicy 2 x a 88,9/160 mm i wprowadzi6 do pomieszczenia projektowanego kontenera
technicznego (wezta grupowego),

-wyprowadzi6   z   kontenera   technicznego   sie6   cieplna   niskoparametrowa   o   §rednicy
2  x  a  76,1/160  mm  w  kierunku  p6tnocnym  i  potaczy6  z  istniejaca  siecia  o  §rednicy
2 x a 76,1/140 mm,

•wyprowadzi6   z   kontenera   technicznego   sie6   cieplna   niskoparametrowa   o   §rednicy
2  x  a  114,3/225  mm  w  kierunku  po+udniowym  i  potaczy6 z  istniejaca  siecia  o  §rednicy
2 x a  114,3/200,

•wlaczy6,   do  wyprowadzonej   z   kontenera  technicznego   sieci   2   x   a   114,3/225   mm,
istniejace  przy+acze  cieplne  o  §rednicy  2  x  a  48,3/110  mm;  na  istniejacym  przytaczu
2 x a 48,3/110 mm zaprojektowa6 preizolowane zawory odcinajace.

Dodatkowo,    przebieg    projektowanych    sieci    i    przytaczy   musi    uwzgl?dnia6    projekty
przebudowy innych sieci uzbrojenia podziemnego,  realizowanych w zakresie opracowania
- mapa do cel6w projektowych musi zawiera6 aktualne informacje z Kolejowego O§rodka
Dokumentacji   Geodezyjnej   i   Kartograficznej   w   Stargardzie,    ul.    Korzeniowskiego   2,
70-211  Szczecin.
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4)Zaprojektowa6      przebudow?      istniejacej      sieci      wysokoparametrowej      w      obrebie
pomieszczenia    pompowni    po    nieistniejacej    kottowni    w    budynku    przy    ul    Reja    1
(dz.  nr  130/6+,105/2,132/1  i  164/5):
-wyprowadzi6  sie6  cieptownicza  o  §rednicy  2  x  a   168,3/250  mm  poza  pomieszczenie

pompowni, w technologii preizolowanej  LOGSTOR (izolacja seria  1),
-od  przebudowywanej  sieci  zaprojektowa6 odgatezienie  o  §rednicy 2  x  a  114,3/200  mm

i  potaczy6 z istniejaca sie6 cieptownicza o §rednicy 2 x a  139,7/225  mm  biegnaca przez
ul.  Dworcowa do obiekt6w PKP,

- na odgatezieniu zaprojektowa6 preizolowane zawory odcinajace.

5) Dl.ugos6 projektowanych sieci i przytaczy -ok.110 in.
6) Sieci  i przytacza cieplne po wprowadzeniu do kontenera technicznego (w?zfa grupowego)

zakohczy6 zaworami kulowymi do wspawania BROEN).
7) System   alarmowy   projektowanych   sieci   wysokoparametrowych   wlaczy6   do   systemu

alarmowego istniejacej sieci rozdzielczej.
System  alarmowy  projektowanych  sieci  ciep]nych  niskoparametrowych  na  terenie  PKP,
wyprowadzanych  z  kontenera  technicznego,  nalezy  zaprojektowa6  jako  niezalezny  dla
catej sieci niskoparametrowej z detektorem usterek typ ACN4N (230 V, 50 Hz) z modutem
transmisji danych typ ACN4RS (RS232).

8) Na  etapie  projektowania  nalezy  uzgodni6  z  PEC  Sp.  z  o.o.  wszystkie  elementy  i  etapy
projektu,  w  tym  przebieg  trasy  przebudowywanych  sieci  i  przytaczy,  miejsca  montazu
preizolowanych zawor6w odcinajacych i plan systemu alarmowego.

9) Parametry sieci cieptowniczej wysokoparametrowej                        -120"0 °C.
Parametry sieci cieplnej niskoparametrowej                                        -9070 °C.
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Pozostata    cze§6    projektowanej     sieci     naledy    uzgedni6    z    wla§cicielami    teren6w
i administratorami budynk6w, w tym ze Sp6tdzielnia Mieszkaniowa os. Zach6d A7.

11)  Dla     terenu     PKP     przy     ul.     Dworcowej     (posadowienie     kontenera     technicznego
z   przebudowa   istniejacych   sieci)   nalezy   dokona6   wszelkich   uzgodnieh    i   uzyska6
stosowne    pozwolenia    od    PKP    S.A.    Oddzia+    Gospodarowania    Nieruchomo§ciami
w  Poznaniu,  ul. Al.  Niepodlegfo§ci  8,  61-875  Poznah  i  Kolejowego Zespotu  Uzgadniania
DokumentaQji Projektowej w Szczecinie,  ul.  Korzeniowskiego 2, 70-211  Szczecin.

12)  Projektowane   sieci   i   przytacza   nalezy   uzgodni6   takze   na   naradzie   koordynacyjnej
w     Starostwie      Powiatowym     w     celu     wyeliminowania     zagrozeh     wynikajacych
z mozlivvej kolizjj mi?dzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

13)  Dla cato§ci zamierzenia  inwestycyjnego nalezy uzyska6 wymagane prawem  pozwolenia,
zgtoszenia,  umozlivviajace realizacje inwestycji.

14)  Dokumentacj? projektowa naledy podzieli6 na dwie cz?§ci:
I cze§6-dla  terenu  PKP  przy  ul.   Dworcowej  (posadowienie  kontenera  technicznego

z   przytaczamj   i   przebudowa   istniejacych   sieci   i   przytaczy   (dz.   nr   100/66,
100/42,100/59 i  100/40));

11 cze§6 -przebudowa  istniejacej  sieci  wysokoparametrowej  w  obr?bie  pomieszczenia
pompowni     po     niejstniejacej     kottowni     w     budynku     przy     ul     Reja     1
(dz.  nr 130/6,105re,132/1  i  164/5).

Za+acznjk:       Plan   sytuacyjny   z   przebjegiem   istniejacych   sieci   ciep[nych   i   planowanym
miejscem posadowienia kontenera technicznego -Skala   1/500.
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