
Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz budynków i budowli

Lp. Nazwa nieruchomości Adres Rok budowy
Powierzchnia 

użytkowa
Liczba kondygnacji

Odporność 

pożarowa 

/ strefy 

pożarowe

Konstrukcja:  pokrycie dachu (np. dachówka, 

papa), konstrukcja dachu ( np. drewniana, 

stalowa), materiał i konstrukcja stropów, 

materiał i konstrukcja ścian budynku

Zabezpieczenia ppoż Suma ubezpieczenia

1 Budynek A (szpitalny) ul.Zielińskiego102-112

przed 1945 

(generalny 

remont 2006)

5 054,3m²

5, częściowo 

podpiwniczony, 

strych

B, 7 stref
papa, konstrukcja drewniano-betonowa, 

stropy betonowe, ściany-cegła

System sygnalizacji pożaru, hydranty, 

gaśnice, klapy dymowe
                  21 918 263,08 zł 

2
Budynek A-1 (blok operacyjny z 

łącznikiem)
ul.Zielińskiego102-112 2007 3 029,38 m²

2; podpowniczony, 

strych
B, 1 strefa

papa, dach- konstrukcja stalowo-betonowa, 

ściany pustaki, cegła
System sygnalizacji pożaru, hydranty, gaśnice                     9 665 210,41 zł 

3 Budynek B (szpitalny) ul.Zielińskiego102-112 przed 1945 1206m²
3, podpiwniczony, 

strych
B, 5 stref

papa, konstrukcja dachu drewniana, stropy 

drewniano betonowe, ściany-cegła
hydranty, gaśnie                   10 662 643,36 zł 

4 Budynek D (diagnostyczny) ul.Zielińskiego102-112 przed 1945 764,75 m²
3, podpiwniczony, 

strych
B, 1 strefa

papa, konstrukcja dachu drewniana, stropy 

drewniano-betonowe, ściany cegła
hydranty, gaśnie                     1 110 117,63 zł 

5
Budynek E (zaplecze 

administracyjne)
ul.Zielińskiego102-112

przed 1945 

(generalny 

remont 2010)

251,65m2
2, podpiwniczony, 

strych
B, 1 strefa

papa, konstrukcja dachu drewniana, stropy 

betonowe, ściany-cegła
gaśnice                        334 956,40 zł 

6
Budynek F (zaplecze 

administracyjne)
ul.Gwiaździsta 67-71 przed 1945 1 975,28 m²

3, podpiwniczony, 

strych
B, 1 strefa

papa, konstrukcja dachu drewniana, stropy 

betonowe,ceglane, drewniane, ściany cegła
gaśnice                     3 109 330,93 zł 

7

Przybudówka do bud. F 

(budynek magazynowy - 

odpady medyczne)
ul.Gwiaździsta 67-71

po roku 1980 

(gen, remont 

2008)

24 m² 1 E, 1 strefa
papa, konstrukcja dachu drewniana , stropy 

betonowe, ściany bloczki silikatowe
gaśnice

159 629,88 zł                       

8
Budynek H (przychodnia 

onkologiczna, administracja)
ul.Gwiaździsta 67-71

przed 1945 

(generalny 

remont 1988)

2 260,9 m²
5, podpiwniczony, 

strych
B, 1 strefa

papa, konstrukcja dachu drewniana, stropy 

betonow. drewnianee, ściany cegła
hydranty, gaśnie

3 859 775,77 zł                    

9
Pawilon Teleradioterapii (3 

bunkry)
ul.Zielińskiego102-112 przed 1970 1 975,28 m² 1, podpiwniczony B, 1 strefa

papa, konstrukcja stalowo-betonowa, stropy 

i ściany stalowo-betonowe
hydranty, gaśnie                     2 062 173,56 zł 

10
Budynek Teleradioterapii (1 

bunkier)
ul.Zielińskiego102-112 1997 383,2  m² 1 B, 1 strefa

papa, konstrukcja stalowo-betonowa, stropy 

stalowo-betonowe,ściany stalowo-betonowe
hydranty, gaśnie                     2 679 462,08 zł 

11
Budynek Telaradioterapii-nowy 

(zabiegowy)
ul.Zielińskiego102-112 2007 973,3m2 2, podpiwniczony B, 1 strefa

papa, konstrukcja dachu stalowo-betonowa, 

ściany stalowo-betonowe
hydranty, gaśnie, UGS                     7 068 613,45 zł 

12
Budynek L (stacja 

transformatorowa) ul.Gwiaździsta 67-71
2002 88,1 m² 1 E, 1 strefa papa, strop betonowy, ściny betonowe hydrant zewn.

2 428 066,74 zł                    

13
Budynek Ł (portiernia - przy 

bramie głównej)
ul.Zielińskiego102-112 po 1960 8 m² 1 B, 1 strefa

papa, konstrukcja dachu betonowa, stropy -

beton, ściany cegła
hydrant zewn.                             3 603,91 zł 

14 Budynek N -magazyn apteczny ul.Zielińskiego102-112 po 1970 27,54 m² 1 E, 1 strefa
papa, konstrukcja dachu stalowo-betonowa, 

stropy - beton, ściany cegła
gaśnica                        128 511,72 zł 

15
Budynek R (tlenownia wraz ze 

zbiornikiem)
ul.Zielińskiego102-112 przed 1970 9,4 m² 1 E, 1 strefa

blacha, kontrukcja dachu betonowa, stropy-

beton, ściany murowane
hydrant zewn.                        112 515,86 zł 

16
Budynek P (magazyn cieczy 

łatwopalnych)
ul.Zielińskiego102-112 2000 29,5 m² 1 B, 1 strefa

papa, konstrukcja dachu betonowa, stropy 

beton, ściany murowane
gaśnica                        117 399,00 zł 

17
ogrodzenie z cegły klinkietowej -

2007
-

-
-

cegła klinkierowa, przęsła stalowe
- 237 159,92 zł                       

18
ogrodzenie metalowe na 

podmurówce -
2007

-
-

-
-

- 92 397,92 zł                         
19 drogi asfaltowe i place - 1968 - - - - - 140 319,80 zł                       
20 drogi betonowe - 1982 - - - - - 58 582,68 zł                         
21 chodniki betonowe - 1973 - - - - - 28 417,77 zł                         
22 plac gospodarczy - 2007 - - - - - 87 210,11 zł                         
23 parking - 2007 - - - - - 291 065,16 zł                       

24

Budynek Teleradioterapii 

(terren Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego)

ul.Iwaszkiewicza 5, 

LEGNICA
2012 1071m2 2

papa, konstrukcja dachu stalowo-betonowa, 

stropy stalowo-betonowe, ściany stalowo-

betonowe

hydranty, gasnice, system sygnalizacji pożaru
9 928 324,27 zł                    
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