
 

 

IO-TO/03/2021 
Zasady udzielania dostępu i odbioru 

prac zleconych wykonawcom zewnętrznym 
na sieciach ciepłowniczych LPEC S.A. 

 
1. Nadzór nad pracami wykonawcy zewnętrznego sprawują Inspektorzy RP. 
2. Wszelkie ustalenia muszą być udokumentowane w formie pisemnej (fax, e-mail). 
3. Wykonawca zewnętrzny powiadamia LPEC S.A. o zamiarze przystąpienia do prac na sieciach 

ciepłowniczych na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 
4. TP po otrzymaniu informacji o terminie rozpoczęcia prac: 

a) uzgadnia z TS możliwość wydzielenia danego odcinka z pracy msc, 
b) uzgadnia z TS i TO miejsce zamknięcia armatury w komorach ciepłowniczych, 
c) sporządza i przekazuje do EO listę odbiorców, do których zostanie wstrzymana dostawa ciepła. 

5. EO wysyła do odbiorców – z zachowaniem terminów dotyczących powiadamiania odbiorców – pisma 
dotyczące przerw w dostawie ciepła. 

6. Wykonawca zewnętrzny uzgadnia z TO wykonanie zastępczych rozwiązań eksploatacyjnych (by-
passy, deklowanie rurociągów, itp.) w celu zapewnienia dostawy ciepła do odbiorców 
w czasie trwania prac na sieci.  

7. Wykonawca zewnętrzny przystępując do prac na sieci ciepłowniczej musi posiadać 
na wyposażeniu sprzęt do ewentualnego odwodnienia wykopu (kanału), sprzęt spawalniczy 
do cięcia rurociągu z wodą itp. 

8. Wykonawca zewnętrzny lub Inspektor RP – w przypadku wykonywania nowego odcinka sieci lub 
przyłącza – w zależności od posiadanej dokumentacji przesyła na adresy: pogotowie@lpec.pl, 
adam.bielak@lpec.pl mapę z zaznaczonym przebiegiem trasy sieci, przyłącza z naniesionym 
uzbrojeniem (armatura odcinająca, odpowietrzenia itp.). 

9. Inspektor nadzoru LPEC S.A. w obecności wykonawcy – w przypadku wykonawstwa nowej sieci, 
gdy nie jest znana dokładna lokalizacja armatury – wykonuje dla celów dokumentacyjnych fotografie 
wskazanych miejsc zamontowanej armatury, umieszczając je na serwerze LPEC S.A. w folderze 
dostępnym dla służb utrzymania ruchu. 

10. Inspektor nadzoru LPEC S.A. – po zakończeniu prac, dokonaniu prób, odbiorów i spełnieniu 
pozostałych wymagań – powiadamia drogą e-mailową TO i TP o gotowości odcinka sieci 
do nawodnienia i ewentualnego uruchomienia. 

11. Inspektor nadzoru LPEC S.A. powiadamia również wykonawcę zewnętrznego o obowiązku jego 
obecności w czasie nawadniania wykonanego odcinka sieci bądź przyłącza. 

12. Wykonawca zewnętrzny ma obowiązek obecności w czasie nawadniania wykonanego odcinka sieci 
bądź przyłącza. 

13. Wykonawca zewnętrzny ma obowiązek zapewnić dostęp do armatury sieci, przyłącza 
lub nowo wykonanych węzłów cieplnych. W przypadku braku dostępu do armatury służby utrzymania 
ruchu LPEC S.A nie dokonają nawodnienia sieci, przyłącza lub węzła cieplnego.  

14. TP lub TO bezwzględnie dokonują sprawdzenia armatury odcinającej, spustowej 
i odpowietrzającej, łącznie z węzłami cieplnymi przyłączonymi na tym odcinku. 

15. Wszystkie prace przełączeniowe, nawadniania i uruchamiania sieci cieplnej muszą być wykonywane 
zgodnie z Instrukcją eksploatacji sieci ciepłowniczej IO-TO/01/2021. 

16. TP lub TO po nawodnieniu, odpowietrzeniu i ewentualnym uruchomieniu sieci ponownie dokonują 
sprawdzenia, pod względem szczelności, armatury spustowej i odpowietrzającej. 

17. Wykonawca zewnętrzny przygotowuje z powyższych czynności protokół (notatkę, oświadczenie), 
który podpisują wykonawca i przedstawiciel LPEC S.A. 

Lublin, dnia 16 czerwca 2021 roku                                                                                                                                                                                               
                                                                                              Z A T W I E R D Z A M                                                                                                 

 

 

mailto:pogotowie@lpec.pl
mailto:adam.bielak@lpec.pl

