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ZAMAWIAJĄCY: 
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY                                      Toruń, 17 maja 2022 r.       
ul. Okólna 37 
87-100 Toruń 
        

                                       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

12.WOG-SZP.2712.26.2022 

Dotyczy: Remont budynku  nr 36 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu. 

 

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ  

DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 

ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM  - RB/25/12WOG/2022 

I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie  

z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień 

publicznych" (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela 

wyjaśnień zgodnie z poniższym: 

 

Treść pytań:  

Pytanie nr 1 
Proszę o podanie istotnych dla zamawiającego parametrów styropianu przewidzianego do 
docieplenie na elewacji. 

 
Pytanie nr 2 
Proszę o podanie istotnych dla zamawiającego parametrów styropapy przewidzianej do ułożenia  
na dachu. 
 
Pytanie nr 3 
Proszę o załączenie rysunków okien, które mają zostać dostarczone w ramach przedmiotowego 
zadania. 

 
Pytanie nr 4 
Proszę o przedstawienie rodzaju farby jakimi mają zostać pomalowane powierzchnie z pozycji 51., 
52.  
i 53. W pozycjach materiałowych występuje farba akrylowa, oraz farba olejna. Którą należy przyjąć  
do kalkulacji? 

Pytanie nr 5 
Proszę o podanie istotnych dla zamawiającego parametrów płytek ściennych i podłogowych 
przewidzianych do ułożenia w ramach przedmiotowego zadania. 
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Pytanie nr 6 
Proszę o przedstawienie rysunku drabiny oraz podania materiału z jakiego ma ona zostać 
wykonana. 

 
Pytanie nr 7 
Proszę o podanie koloru blachy powlekanej przewidzianej na opierzenia. 

 
Pytanie nr 8 
Proszę o podanie parametrów cieplnych bramy przewidzianej do montażu, a także szkicu,  
na podstawie którego dostawcy bram będą mogli dokonać rzetelnej wyceny. 

 
Pytanie nr 9 
W pozycji nr 3,4 i 5. Zamawiający zakłada, iż blacha i orynnowanie z rozbiórki mają zostać 
ponownie wbudowane. Rozbiórka rur spustowych oraz rynien jest znacznie łatwiejsza i materiały 
te są mniej narażone na uszkodzenie, natomiast blachę jest zdecydowanie łatwiej uszkodzić. Czy 
w przypadku niezadowalającego stanu blachy i systemu odwodnienia dachu Zamawiający 
przewiduje dostawę nowej blachy i orynnowania w ramach robót dodatkowych? 

 
Pytanie nr 10 
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy kalkulować tzw. akcesoria do montażu systemu 
orynnowania ? W pozycjach kosztorysowych mowa jest o rynnach i rurach spustowych, natomiast 
nic nie wspomniano o rynnach, narożnikach rynien, denkach, sztucerach, łapaczach wody itd, 
proszę o odpowiedź - czy jakieś z elementów systemu mocowania odwodnienia dachowego należy 
przyjąć do kalkulacji. 

 
Pytanie nr 11 
W pozycji kosztorysowej nr 5 Zamawiający zakłada demontaż obróbek blacharskich, natomiast  
w pozycji nr 6 przygotowanie blachy z rozbiórki, obmiar to 129,305 m2, czy do wykonania pozycji 
9 i 10 należy zastosować blachę z rozbiórki? 

 
Pytanie nr 12 
Pozycja 10 tyczy się parapetów, czy parapety z rozbiórki po ociepleniu elewacji styropianem 5 cm 
przewidzianym w ramach przedmiotowego zadania będą wystarczająco wystawały poza lico 
elewacji, tj. około 3 cm ? 

 
Pytanie nr 13 
Czy parapety z demontażu są dostosowane do przewidzianych nowych okien? 

 
Pytanie nr 14 
Proszę o uzupełnienie kosztorysu o pozycję kosztorysową dotyczącą obróbek z papy. 

 
Pytanie nr 15 
W pozycji nr 12 założono, iż styropapa laminowana EPS100 ma zostać pokryta bezpośrednio papą 
nawierzchniową, w praktyce poprawnym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej,  
a następnie papy nawierzchniowej. Czy Wykonawca ma kalkulować również papę podkładową? 

 
Pytanie nr 16 
W jaki sposób ma zostać zamocowana do podłoża styropapa EPS100? Ma to być system klejony 
czy mocowany mechanicznie. 

Pytanie nr 17 
Proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła dla okien przewidzianych do montażu. 
 
Pytanie nr 18 
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy dostarczyć lampy? Jeżeli tak to proszę o 
podanie parametrów lamp oraz ilości. 
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Pytanie nr 19 
Po wizji lokalnej stwierdzono, iż należy poszerzyć bramę, przedmiar zakłada montaż 
dwuteownika 200, taka praca wymaga projektu, zatem proszę o załączenie stosownej 
dokumentacji projektowej wraz z obliczeniami i podpisem projektanta. 
 
Pytanie nr 20 
Proszę o zaktualizowanie przedmiaru o montaż nowych parapetów, a nie jak zakłada 
przedmiar – z odzysku. Po wizji stwierdzono zły stan parapetów bądź ich brak. 

Pytanie nr 21 
Proszę o podanie sposobu mocowania styropapy  na dachu. Czy styropapa ma zostać 
zamocowana mechanicznie czy za pomocą kleju? 
 

 

Treść wyjaśnień: 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Styropian do wyrównania ścian elewacji ma mieć grubość nie mniejszą niż 5 cm. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Styropapa zgodnie z kosztorysem nakładczym poz. 42 – dwustronna EPS100 gr. 10 cm. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Okna uchylno - rozwierne: 12 szt. 1,06 x 2,06 

                                            2 szt. 0,65 x 2,06 

                                           16 szt. 1,2 x 1,4 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Rodzaj farby zgodnie z kosztorysem nakładczym. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Płytki ścienne glazurowane, płytki podłogowe o klasie ścieralności 4. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Drabina typowa aluminiowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Blacha ocynkowana z godnie z kosztorysem nakładczym. Parapety z blachy powlekanej kolor 

brązowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Bramy lekko ocieplane bez wymaganych warunków. 
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Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zgodnie z poz. 46 i 47 kosztorysu nakładczego. 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zgodnie z kosztorysem nakładczym po modyfikacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zgodnie z kosztorysem nakładczym po modyfikacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zgodnie z kosztorysem nakładczym po modyfikacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zgodnie z kosztorysem nakładczym po modyfikacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zgodnie z kosztorysem nakładczym po modyfikacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Zgodnie z kosztorysem nakładczym po modyfikacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zgodnie z kosztorysem nakładczym po modyfikacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Współczynnik przenikania Uw dla okien maks. 0,9 W/(m2 x K). 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zgodnie z kosztorysem nakładczym zmodyfikowanym. 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Zgodnie z kosztorysem nakładczym zmodyfikowanym. 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

Uwzględniono w kosztorysie nakładczym zmodyfikowanym. 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Zgodnie z kosztorysem nakładczym zmodyfikowanym. 
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Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu i nie prowadzą do zmiany treści SWZ. 

                                                                                 

 

KOMENDANT 

/ - / 

płk Grzegorz GOTOWICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonała: 
Dorota KOSMECKA (tel. 261 433 271) 
17.05.2022 r.  
12WOG-SZP.2712.26.2022 
Sekcja Zamówień Publicznych 
Dostępność:  M.WOJDAŁA-GARWOLIŃSKA,  M.SZYDŁOWSKA, K.PIĄTKOWSKA, 
L.LEWANDOWSKA 


