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NZ/379/2021       Jelenia Góra, dnia 16.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

 

ZP/PN/20/05/2021 Utworzenie Pracowni Leku Cytostatycznego w Wojewódzkim 

Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej na podstawie projektu budowlanego – 

Adaptacja pomieszczeń Pracowni w nowej lokalizacji. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA 

W EZAMÓWIENIA: NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069041/01 Z DNIA 

31.05.2021 R. (ID 464908)   

         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 2: 

Pytanie nr 1: 

W dokumencie ,,ARCHM-02-20- PB- Spis zawartości'' wymienione są rysunki, których 

brakuje na platformie. Prosimy o ich uzupełnienie. 

ES-01-1 – Schemat rozdzielnicy elektrycznej - str. 118 

ES-01-2 – Schemat rozdzielnicy elektrycznej - str. 119 

ES-01-3 – Schemat rozdzielnicy elektrycznej - str. 120 

ES-01-4 – Schemat rozdzielnicy elektrycznej - str. 121 

ES-01-5 – Schemat rozdzielnicy elektrycznej - str. 122 

ES-01-6 – Schemat rozdzielnicy elektrycznej - str. 123 

ES-01-7 – Schemat rozdzielnicy elektrycznej - str. 124 

TT-04 – System sygnalizacji włamania i napadu – schemat blokowy - str. 128 

TT-06 – Sieć strukturalna LAN – schemat blokowy - str. 130  

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu uzupełnia brakujące rysunki. 
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Pytanie nr 2: 

Czy skrzydła drzwi mają być laminowane ? Czy laminowanie dotyczy tylko szyb zamiast 

skrzydeł ? Mamy informacje od producentów, że nie mają takiego wyrobu jak skrzydła drzwi 

aluminiowe laminowane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że drzwi mają pozostać takie jak w dokumentacji (higieniczne - 

laminowane na profilu aluminiowym). To są drzwi higieniczne a nie drzwi aluminiowe. 

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

Załączniki: 

Rysunki – dot. odpowiedzi na pytanie nr 1. 

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

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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