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ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski 

 
Wodzisław Śląski 09.04.2020  

L.dz. TP             /20 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z 

węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu 

Śląskim i Rydułtowach - część II: wymiana sieci ciepłowniczej  

i modernizacja źródła ciepła w Rydułtowach”  
Sprawa 11/Zp/2020 

 
 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania: 
 
1. W materiałach przetargowych brak mapy geodezyjnej z naniesiona trasą istniejącej zewnętrznej instalacji 

odbiorczej oraz budynkami objętymi zadaniem w Rydułtowach. Brak tego dokumentu uniemożliwia prawidłową 

wycenę zadania.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnych map z terenu objętych inwestycją, Z uwagi na prowadzenie 

przetargu w trybie zaprojektuj - wykonaj pozyskanie map leży po stronie Wykonawcy.  

W celu oszacowania inwestycji możliwa jest wizja w terenie. 

2. Czy audyt energetycznych węzła cieplnego dla zadania w Rydułtowach uwzględnia bilans cieplny po 

termomodernizacji budynków? Zapotrzebowanie na moc cieplną przed termomodernizacją jest takie samo jak po 

termomodernizacji.  

Odpowiedź: Audyty uwzględniają bilans cieplny po termomodernizacji budynków. 

3. Kiedy jest możliwa wizja lokalna na terenie inwestycji o której mowa wyżej i z kim można się w tej sprawie 
kontaktować? 

Odpowiedź: wizja w terenie jest możliwa po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Kontakt z Sekcją techniczną, 
Pani Gabriela Bizoń – tel. 0 32 45 92 545 - Dotyczy Szpitala w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47. 
4. Czy w zakres wchodzą też instalacje wewnętrzne? 
Odpowiedź: w zakres nie wchodzą instalacje wewnętrzne.  
 
5. Modernizacja kotłowni rezerwowej polega na wymienia całego źródła ciepła wraz z modernizacją 
pomieszczenia?  

Odpowiedź: zgodnie z Audytami i PFU w zakresie jest wykonanie nowej kotłowni kontenerowej w miejscu 
istniejącej. 

6. Jakim paliwem ma być zasilana modernizowana kotłownia? 
Odpowiedź: zgodnie z Audytem i PFU kotłownia ma być gazowa. 

 
     Z poważaniem 


