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NZ/386/2021       Jelenia Góra, dnia 17.06.2021 r. 

                                                                DO   WYKONAWCÓW 

 

ZP/PN/21/05/2021 Dostosowanie budynku ZOL w Bolkowie do przepisów p.poż. w 

oparciu o Projekt Budowlany – Rozbudowy i przebudowy budynku ZOL wraz z 

infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – Część I i Część II. NUMER 

OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069127/01 Z DNIA 2021-05-31  

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 

6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania 

jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

ZESTAW 3: 
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Odpowiedź:  

Ad.1 W wycenie proszę uwzględnić całą dokumentacje projektowa wraz z przedmiarem 

Ad.2 Urobkiem z odkładu 

Ad.3 Beton zatarty na gładko, impregnowany 

Ad.4 Istniejące okno dachowe przeznaczone jest do demontażu, projektowane są klapy 

dymowe 

Ad.5 Zgodnie z projektem z płyty 

Ad.6 Ściany z płyt szpachlowane z gładzią, murowane tynk gipsowy 

Ad.7 Należy przemalować całą elewację 
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Ad.8 Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej nadproża żelbetowe 

Ad.9 Projekt zawiera geometrię schodów zewnętrznych stalowych oraz ogólny dobór 

elementów konstrukcyjnych. W ramach realizacji należy zlecić wykonanie projektu 

warsztatowego 

Ad.10 Według projektów warsztatowych, z zachowaniem obowiązujących przepisów 

Ad.11 Nawierzchnia utwardzona wodoprzepuszczalna: 

- 3 cm warstwa  wierzchnia z kamienia naturalnego wodoprzepuszczalnego  0/8mm. 

- 5 cm warstwa  dynamiczna z kamienia naturalnego wodoprzepuszczalnego 0/16mm. 

- 15 cm warstwa  nośna z tłucznia  0/31,5 mm. - stabilizowanego mechanicznie 

- grunt stabilizowany 

Ad.12 Analogicznie do istniejącego materiału na posadce przedmiotowego pomieszczenia 

Ad.13 Proszę ująć wartość ewentualnych wzmocnień fundamentów w ofercie  

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków 

zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                          Z poważaniem 
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