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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. Str. 14 – pkt 8.1 – w zakresie jest montaż urządzeń węzła, rurociągów, regulacji i izolacji, ale 
skoro węzeł grupowy jest zastępowany węzłami indywidualnymi w budynkach (zgodnie z pkt 1.3.a –
str. 10), czy to ma zostać wykonane.
Odpowiedź: W zakresie robót objętych postępowaniem przetargowym jest demontaż urządzeń  w 
grupowym węźle cieplnym oraz dostawa i montaż indywidualnych węzłów cieplnych w zasilanych 
budynkach tak jak to zostało opisane w pkt 1.3.

2. Str. 15 – pkt 8.2 – czy ten zakres będzie realizowany skoro w tym pomieszczeniu nie będzie 
kotłowni, ani węzła ciepła grupowego? 
Odpowiedź: W zakresie robót objętych postępowaniem przetargowym jest tylko demontaż 
urządzeń w grupowym węźle cieplnym – zakres opisany w pkt 8.2 nie będzie realizowany.

3. Str. 15- pkt 8.3 – czy ten zakres będzie realizowany skoro w tym pomieszczeniu nie będzie 
kotłowni ani węzła ciepła grupowego?
Odpowiedź: W zakresie robót objętych postępowaniem przetargowym jest tylko demontaż 
urządzeń w grupowym węźle cieplnym – zakres opisany w pkt 8.3 nie będzie realizowany.

4. Str. 21 – pkt. 3.2.1. „Modernizacja lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego polegać będzie 
na”- czy ten zakres będzie realizowany skoro nie będzie węzła ciepła grupowego?

Odpowiedź: Zakres zadań opisanych w pkt 3.2.1 dotyczy indywidualnych węzłów cieplnych w 
zasilanych budynkach.

5. Str. 133- pkt WW002 „Roboty budowlane – pomieszczenie warsztatu i archiwum” – czy ten zakres
będzie realizowany skoro nie będzie węzła ciepła grupowego? 
Odpowiedź: Zakres robót opisanych w pkt WW002 nie będzie realizowany.

6.  Str.  159 – pkt  WW004 „instalacja elektryczna” – czy ten zakres będzie  realizowany skoro nie
będzie węzła ciepła grupowego? 



Odpowiedź:  Zakres  robót  opisanych  w  pkt  WW004  będzie  realizowany  w  zakresie  zasilania  w
energię elektryczną indywidualnych węzłów cieplnych w zasilanych budynkach.

7. Proszę o podanie ilości i lokalizacji węzłów cieplnych w zasilanych budynkach oraz ich mocy cieplnej
na potrzeby c.o. i c.w.u.
Odpowiedź: Zestawienie indywidualnych węzłów cieplnych:

Węzły dwufunkcyjne (cwu z zasobnikami) z pełną automatyką dla następujących obiektów:
Lp Obiekt Moc c.o. [kW] Moc c.w.u. [kW]
1 Pawilon główny   325 55
2 Wewnętrzny I 125 25
3 Wewnętrzny II 155 25
4 Przychodnia 55 25
5 Pediatria 60 40
6 Laboratorium 35 10
7 Administracja 35 10
8 Magazyn TR         80 10
9 Warsztat 70 10

10 Prosektorium 70 10
11 Kuchnia 140 30
12 Kiosk 12 brak
13 Pogotowie 12 10

8.  Proszę o podanie planowanej długości sieci ciepłowniczej wysokiego parametru.
Odpowiedź: Długość sieci ciepłowniczej wysokiego parametru będzie wynikała z projektu. Sieć 
ciepłownicza musi  obejmować przyłączenie do sieci  zasilającej  Ciepłowni  Rydułtowy sp.  z  o.  o.,  do
kotłowni  rezerwowej  oraz  doprowadzenie  do  wszystkich  zasilanych  budynków.  Sieć  należy
zaprojektować  tak,  aby  wszystkie  zasilane  budynki  mogły  być  zaopatrywane  w ciepło  albo  z  sieci
ciepłowniczej Ciepłowni Rydułtowy sp. z o. o., albo z kotłowni rezerwowej. 

9. Proszę o wskazanie miejsca wpięcia do sieci c. o. kotłowni rezerwowej.
Odpowiedź:  Długość  sieci  ciepłowniczej  wysokiego  parametru  będzie  wynikała  z  projektu.  Sieć
ciepłownicza  musi  obejmować  przyłączenie  do  sieci  zasilającej  Ciepłowni  Rydułtowy sp.  z  o.o.,  do
kotłowni  rezerwowej  oraz  doprowadzenie  do  wszystkich  zasilanych  budynków.  Sieć  należy
zaprojektować tak, aby wszystkie zasilane budynki mogły być zaopatrywane w ciepło albo z sieci 
ciepłowniczej Ciepłowni Rydułtowy sp. z o. o. albo z kotłowni rezerwowej. 

10. Proszę o wskazanie miejsc wpięcia do sieci c. o. węzłów co i cwu.
Odpowiedź:  Lokalizacja  indywidualnych  węzłów  cieplnych  jest  zaplanowana  w  miejscach
dotychczasowych przyłączy instalacji  zewnętrznej do budynków. W ramach zadania jest podłączenie
instalacji wewnętrznej do nowych indywidualnych węzłów cieplnych.

11.  Proszę  o  wskazanie  kto  odpowiada  za  sprzedaż  złomu  uzyskanego  z  demontażu  urządzeń  i
rurociągów i po czyjej stronie będzie to przychód.
Odpowiedź:  Za  utylizację  wszystkich  odpadów,  w  tym  złomu  dopowiada  wykonawca,  
z zachowaniem wszystkich norm prawnych regulujących obrót odpadami.

12. Proszę o podanie po czyjej stronie jest zamówienie dostaw gazu LPG.
Odpowiedź: Przed przystąpieniem do rozruchu należy napełnić zbiorniki LPG. Ten zakres należy do 
wykonawcy.

13. Proszę o podanie czy w zakres wyburzeniowy kotłowni rezerwowej wchodzi piwnica znajdująca 
się pod pomieszczeniem obecnego kotła gazowego.
Odpowiedź: Tak. W zakresie demontaż należy uwzględnić rozbiórkę budynku kotłowni rezerwowej 



(cz. gazowa) wraz z konstrukcją poniżej poziomu terenu do głębokości – 1,0 m wraz z zasypaniem 
piwnic i kanałów oraz wyrównanie terenu.

14. Proszę o podanie czy w zakres wyburzeniowy kotłowni rezerwowej wchodzi piwnica i fundamenty
kotła węglowego znajdujące się w pomieszczeniu starego kotła węglowego.
Odpowiedź: Tak. W zakresie demontaż należy uwzględnić rozbiórkę budynku kotłowni rezerwowej 
(cz. węglowa) wraz z konstrukcją poniżej poziomu terenu do głębokości – 1,0 m wraz z zasypaniem 
piwnic i kanałów oraz wyrównanie terenu.

15. Proszę o podanie czy zakres wyburzeniowy kotłowni rezerwowej obejmuje trasę odżużlania starego
kotła  węglowego  wraz  z  placem  składowym  żużla  znajdującego  się  poza  budynkiem  kotłowni
rezerwowej. 
Odpowiedź: Tak. W zakresie demontaż należy uwzględnić rozbiórkę wystających powyżej poziomu 
terenu elementów betonowych odżużlania oraz placu składowego żużla wraz z wyrównaniem terenu.

Z poważaniem


