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1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa dokumentacji projektowej, specyfikacji 
wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji 
odbiorczej rurociągu powietrza technologicznego, wraz pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 

2. Założenia 

W ramach projektu „Instalacja pilotowa do badań procesów otrzymywania katalizatorów 
współstrąconych” Instytut Nawozów Sztucznych planuje wykonanie nowego rurociągu 
zasilającego INS w powietrze technologiczne.  

Projekt jest finansowany ze środków publicznych i w związku z tym wykonawca robót 
zostanie wyłoniony w przetargu publicznym. Dokumentacja wykonana w ramach niniejszego 
zamówienia będzie stanowić część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i powinna 
spełniać wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 
2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

Rurociąg będzie podłączony do sieci powietrza technologicznego Grupy Azoty Puławy S.A. 
(ZAP), do kolektora łączącego instalacje Amoniaku II i Amoniaku I.  

Miejscem włączenia będzie planowany przez ZAP węzeł zaworowy w pobliżu budynku 
kompresorowni. W ramach tego węzła ZAP wykona króciec DN100 zakończony ręcznym 
zaworem odcinającym. Przewidziany zostanie również odpowiedni podest zapewniający 
dostęp do zaworu szybkozamykającego i zwężki pomiarowej. 

Trasę rurociągu przewiduje się poprowadzić na istniejących estakadach – estakadzie 
Wydziału Amoniaku II ZAP i estakadzie INS łączącej Wydział Amoniaku II ZAP z INS. 
Rurociąg zostanie doprowadzony do hali G-31 INS, we wnętrzu której są zlokalizowane 
odbiorniki powietrza technologicznego. 

Uzgodnioną z ZAP trasę rurociągu pokazano w Załączniku 1 do niniejszego opracowania. 

Parametry medium płynącego w rurociągu: 

Rodzaj medium:   powietrze technologiczne 

Nadciśnienie robocze:   2,8 – 3,0 MPa (g) 

Temperatura robocza:   do 180 oC 

Nastawa zabezpieczenia sieci ZAP: 3,1 MPa (g) 

 

Rurociąg należy zaprojektować jako wykonany ze stali węglowej, nieizolowany. 
Zabezpieczenie antykorozyjne jak dla atmosfery przemysłu chemicznego o agresywności 
korozyjnej C5-I według PN-EN-ISO 12944-2. 

Na fragmentach rurociągu wewnątrz hali G-31, w miejscach, w których możliwy jest kontakt 
załogi z rurociągiem, należy zastosować izolację ochronną pod płaszczem z blachy 
aluminiowej. 

Średnica nominalna rurociągu: 100 mm. 

Od strony kolektora zasilającego (kolektor łączący instalacje Amoniaku II i Amoniaku I) 
nowoprojektowany rurociąg (w zakresie realizacji INS) należy wyposażyć: 

- w automatyczny zawór szybkozamykający, odcinający dopływ medium w przypadku spadku 
ciśnienia w kolektorze zasilającym. Ciśnienie zamknięcia: 2,75 MPa(g), 

- w zwężkowy pomiar przepływu (o zakresie pomiaru od 0 do 5000 Nm3/h) z 
wyprowadzeniem sygnału elektrycznego do systemu monitoringu SCADA używanego w 
ZAP (podłączenie do systemu SCADA po stronie ZAP). 
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Na trasie na estakadach rurociąg powinien być poprowadzony z odpowiednimi spadkami 
umożliwiającymi samoopróżnienie oraz tam, gdzie to niezbędne (co najmniej w najniższych 
miejscach) w spusty sprowadzone do poziomu 0,00. Spusty te będą również spełniać funkcję 
okresowego odprowadzenia wykroplonej wody podczas eksploatacji rurociągu. 

Rurociąg należy zaprojektować z uwzględnieniem jego samokompensacji. 

Po wejściu rurociągu do hali G-31 należy przewidzieć miejscowy pomiar ciśnienia, główny 
zawór odcinający ręczny, filtr cząstek stałych umożliwiający wyłapanie zanieczyszczeń 
stałych powyżej 250 µm i osuszacz (wykraplacz) umożliwiający wirową (odśrodkową) 
separację wilgoci zawartej w transportowanym powietrzu. Skropliny z osuszacza powinny być 
automatycznie odprowadzane do kanalizacji przemysłowej poprzez odwadniacz pływakowy. 

W hali G-31 rurociąg należy poprowadzić wzdłuż jej południowej ściany. Rurociąg należy 
zakończyć kolektorem o średnicy nominalnej 250 mm i długości około 5000 mm.  

Kolektor należy wyposażyć w: 

- miejscowy pomiar ciśnienia, 

- miejscowy pomiar temperatury, 

- cztery króćce o średnicy DN50 każdy, z ręcznymi zaworami odcinającymi. Króćce te 
przeznaczone są do podłączenia odbiorników technologicznych. Trzy króćce powinny być 
dodatkowo zaślepione kołnierzami zaślepiającymi. 

- króciec odpowietrzający o średnicy DN25, wyposażony w ręczny zawór odcinający  
i zaślepiony kołnierzem zaślepiającym. 

- króciec spustowy o średnicy DN25, wyposażony w ręczny zawór odcinający i zaślepiony 
kołnierzem zaślepiającym. 

- odprowadzenie skondensowanej wody o średnicy min. DN20, wyposażone w ręczny zawór 
odcinający i automatyczny odwadniacz pływakowy. 

- konstrukcja kolektora powinna przewidywać separator skondensowanej wody.  

Od jednego z króćców kolektora o średnicy DN50 należy zaprojektować rurociąg zasilający 
młyn strumieniowy,  z lokalną redukcją ciśnienia do 0,8 MPa (g), z zabezpieczeniem przed 
wzrostem ciśnienia po redukcji w postaci zaworu bezpieczeństwa z wydmuchem na zewnątrz 
hali G-31. Przepływ na młyn strumieniowy – do 2600 Nm3/h. 

Cała zastosowana armatura na rurociągu powinna być kołnierzowa. Jako armaturę 
odcinającą należy zastosować zawory grzybkowe. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stanu 
istniejącego (w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia), oraz do dokonania 
uzgodnień rozwiązań projektowych z INS, a w obszarze estakady ZAP oraz podłączenia do 
instalacji ZAP – dodatkowo z Wydziałem Amoniaku II ZAP. 

Schemat technologiczny projektowanego rurociągu przedstawiono w Załączniku 2 do 
niniejszego opracowania. 
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3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne oraz przepisy  
i standardy 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

3.1. Dokumentację projektową 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać co najmniej: 

- opis techniczny 

- rysunki rozmieszczenia (widoki i przekroje) rurociągu 

- rysunki izometryczne rurociągu 

- rysunki elementów nietypowych 

- zestawienie armatury (w tym armatury kontrolno – pomiarowej) 

- zestawienie elementów rurociągów  

- zestawienie podpór i konstrukcji wsporczych 

- wymagania / specyfikację techniczną armatury (w tym armatury kontrolno – 
pomiarowej) 

- wymagania / specyfikację techniczną elementów rurociągów 

- wytyczne malowania 

- wytyczne izolacji 

- rysunki powtarzalne zastosowane w dokumentacji 

- obliczenia i dobór zaworów bezpieczeństwa 

- obliczenia i dobór armatury kontrolno – pomiarowej 

Dokumentacja projektowa powinna w szczególności spełniać wymagania jak dla projektu 
wykonawczego według „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego” (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

3.2. Specyfikację wykonania i odbioru robót 

Specyfikacja wykonania i odbioru robót powinna być sporządzona zgodnie z 
wymaganiami „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego” (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

3.3. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami „Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 
2072 z późniejszymi zmianami). 
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3.4. Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i postaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym” (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 

3.5. Dokumentację odbiorczą 

Dokumentacja odbiorcza powinna zawierać co najmniej: 

- opis techniczny 

- instrukcję eksploatacji 

- analizę zagrożeń 

- rysunki izometryczne rurociągu 

- kartę ewidencyjną rurociągu 

- obliczenia połączeń kołnierzowych 

- obliczenia elementów rurociągów 

- obliczenia i dobór zaworów bezpieczeństwa 

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów podległych UDT 

- zestawienie armatury (w tym armatury kontrolno – pomiarowej) 

- zestawienie elementów rurociągów  

- zestawienie podpór i konstrukcji wsporczych 

- rysunki elementów nietypowych 

- rysunki powtarzalne zastosowane w dokumentacji 

Dokumentacja odbiorcza powinna w szczególności spełniać wymagania Dyrektywy 
97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. 

 

3.6. Nadzór autorski 

Sprawowanie nadzoru autorskiego wymagane jest w zakresie: 

- stwierdzania w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem 

- uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 

4. Zakres dostawy 

Zakres dostawy przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z niniejsza specyfikacją. 

Wymagana jest dokumentacja w języku polskim, 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 
egzemplarze na nośniku elektronicznym w formacie PDF (płyta CD). 
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Załącznik 1 do opracowania 13001-12.00 
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Planowany  
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realizacja ZAP 
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