
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 128971-2016 z dnia 2016-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Włocławek 
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz węzłów 
cieplnych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki we WŁOCŁAWKU Przedmiotem zamówienia jest... 
Termin składania ofert: 2016-07-26  

 

Numer ogłoszenia: 136197 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128971 - 2016 data 11.07.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, woj. 
kujawsko-pomorskie, tel. 54 412 94 13, fax. 54 412 94 13. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 

8,9,12,hotel oraz węzłów cieplnych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego im. 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we WŁOCŁAWKU Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie: 1. sieci ciepłowniczej w tym: -przyłączy ciepłowniczych do 
budynków nr: 8,9,12, hotel, -budowa węzłów ciepłowniczych dwufunkcyjnych w 
budynkach nr 8, 12, hotel, -budowa węzła ciepłowniczego trzyfunkcyjnego w budynku nr 
9 (kotłownia), 2. adaptacja pomieszczeń w w/w budynkach z przeznaczeniem na węzły 
ciepłownicze. Zakres remontu obejmuje: roboty budowlane oraz instalacje: wodociągową, 
kanalizacyjną i elektryczną. Dostawcą czynnika grzewczego będzie Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ZAZAMCZE. Dostarczy ona swoją siecią ciepłowniczą 
wysokoparametrowy czynnik grzewczy do projektowanej komory ciepłowniczej (K28.3), 
która będzie zlokalizowana na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we 
Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49, na działce nr 2/33 oraz 2/30, KM 124/1. Granicą 
włączenia będą pierwsze kołnierze zaworów odcinających w komorze K28.3 w kierunku 
wewnętrznej sieci ciepłowniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we 
Włocławku. Komora ciepłownicza stanowi własność Dostawcy czynnika grzewczego. 
Wszystkie projektowane przyłącza należy wykonać z rur preizolowanych stalowych 
przeznaczonych do budowy podziemnych sieci ciepłowniczych. Dane techniczne 
przyłączy: Czynnik grzejny będzie doprowadzony poprzez projektowane przyłącza do 
następujących budynków: Budynek nr 8. Średnica przyłącza DN 32 mm. Średnica 
przyłącza zewnętrzna 33,7 mm. Średnica rury polietylenowej DN 110 mm. Długość 



przyłącza L=5,8 m. Moc: ogrzewanie / ciepła woda w kW - 87/9. Vmax = 1,62 m3 /h 
Budynek nr 9. Średnica przyłącza DN 200 mm. Średnica przyłącza zewnętrzna 219,1 
mm. Średnica rury polietylenowej DN 315 mm. Długość przyłącza L=160,2 m. Moc: 
ogrzewanie / wentylacja/ ciepła woda w kW - 3.038/990/1.148. Budynek nr 12. Średnica 
przyłącza DN 32 mm. Średnica przyłącza zewnętrzna 33,7 mm. Średnica rury 
polietylenowej DN 110 mm. Długość przyłącza L=20,03 m. Moc: ogrzewanie / ciepła 
woda w kW - 81/2. Vmax = 1,46 m3 /h Budynek - hotel. Średnica przyłącza DN 32 mm. 
Średnica przyłącza zewnętrzna 33,7 mm. Średnica rury polietylenowej DN 110 mm. 
Długość przyłącza L=12,66 m. Moc: ogrzewanie / ciepła woda w kW - 87/10. Vmax = 
1,67 m3 /h Dokładny opis zakresu prac jest zawarty w opisie projektowanego przyłącza 
ciepłowniczego, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Zamawiający 
przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2164). Wielkość zamówień dodatkowych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym stanowić będzie nie więcej niż 10% wartości realizowanego 
zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do 
budynków nr 8,9,12,hotel oraz węzłów cieplnych na terenie Wojewódzkiego 
Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we WŁOCŁAWKU 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. sieci ciepłowniczej w tym: -przyłączy 
ciepłowniczych do budynków nr: 8,9,12, hotel, -budowa węzłów ciepłowniczych 
dwufunkcyjnych w budynkach nr 8, 12, hotel, -budowa węzła ciepłowniczego 
trzyfunkcyjnego w budynku nr 9 (kotłownia), 2. adaptacja pomieszczeń w w/w 
budynkach z przeznaczeniem na węzły ciepłownicze. Zakres remontu obejmuje: roboty 
budowlane oraz instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Dostawcą czynnika 
grzewczego będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAZAMCZE. Dostarczy ona swoją siecią 
ciepłowniczą wysokoparametrowy czynnik grzewczy do projektowanej komory 
ciepłowniczej (K28.3), która będzie zlokalizowana na terenie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49, na działce nr 2/33 oraz 2/30, 
KM 124/1. Granicą włączenia będą pierwsze kołnierze zaworów odcinających w komorze 
K28.3 w kierunku wewnętrznej sieci ciepłowniczej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego we Włocławku. Komora ciepłownicza stanowi własność Dostawcy 
czynnika grzewczego. Wszystkie projektowane przyłącza należy wykonać z rur 
preizolowanych stalowych przeznaczonych do budowy podziemnych sieci 
ciepłowniczych. Dane techniczne przyłączy: Czynnik grzejny będzie doprowadzony 
poprzez projektowane przyłącza do następujących budynków: Budynek nr 8. Średnica 
przyłącza DN 32 mm. Średnica przyłącza zewnętrzna 33,7 mm. Średnica rury 
polietylenowej DN 110 mm. Długość przyłącza L=5,8 m. Moc: ogrzewanie / ciepła woda 
w kW - 87/9. Vmax = 1,62 m3 /h Budynek nr 9. Średnica przyłącza DN 200 mm. 
Średnica przyłącza zewnętrzna 219,1 mm. Średnica rury polietylenowej DN 315 mm. 
Długość przyłącza L=160,2 m. Moc: ogrzewanie / wentylacja/ ciepła woda w kW - 
3.038/990/1.148. Budynek nr 12. Średnica przyłącza DN 32 mm. Średnica przyłącza 
zewnętrzna 33,7 mm. Średnica rury polietylenowej DN 110 mm. Długość przyłącza 
L=20,03 m. Moc: ogrzewanie / ciepła woda w kW - 81/2. Vmax = 1,46 m3 /h Budynek - 
hotel. Średnica przyłącza DN 32 mm. Średnica przyłącza zewnętrzna 33,7 mm. Średnica 
rury polietylenowej DN 110 mm. Długość przyłącza L=12,66 m. Moc: ogrzewanie / 



ciepła woda w kW - 87/10. Vmax = 1,67 m3 /h Dokładny opis zakresu prac jest zawarty 
w opisie projektowanego przyłącza ciepłowniczego, który stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszej SIWZ. Przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ. Wewnętrzna sieć 
ciepłownicza przyłącza do obiektu - mapka - załącznik nr 11 do SIWZ. Pełna 
dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia dostępna do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza 
Jerzego Popieluszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49 pok. 112 po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Technicznego - inż. Paweł Kowalski tel. 54 
412 - 98 - 88, lub 793 800 252. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2164). 
Wielkość zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym stanowić 
będzie nie więcej niż 10% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia.. 

 


