
 
Inowrocław, dnia 10.08.2022r. 

 

I  UZUPEŁNIENIE 
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zgodnie z § 26 ust. 1, 2, 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane”                

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu, w związku z zapytaniami Oferenta dotyczącymi 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na : 
 

Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi zespołu pawilonów  
handlowo – usługowych zlokalizowanych w obrębie ulic Szarych Szeregów 23A, 23B 

oraz Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu. 
 

wyjaśnia (uściśla) i uzupełnia treść przedmiotowej specyfikacji : 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany grubości blachy trapezowej elewacyjnej T18 o gr. 0,75 mm. 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany kolorystyki elewacji. 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza malowania całości blach trapezowych elewacyjnych. Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy może rozważyć wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku, gdy 
oczekiwana blachy byłaby dostępna na zamówienie w późniejszym terminie. 

 

4. Na wniosek Oferenta Zamawiający podaje parametry techniczne siatki cięto-ciągnionej, stanowiącej 
wypełnienie attyki i paneli dekoracyjnych oraz kolor wg palety RAL 

 

➢ Attyka: siatka cięto-ciągniona, aluminiowa, gr. 2 mm w kolorze RAL 7012, wymiar oczek                    
L x B x C = 62,5 x 20 x 6, prześwit względny 40%. 

➢ Panele ozdobne: siatka cięto-ciągniona aluminiowa, gr. 2 mm, malowana proszkowo                           
w kolorze RAL 2001,wymiar oczek L x B x C = 62,5 x 20 x 6, prześwit względny 40%. 
 

5. Na wniosek Oferenta Zamawiający podaje parametry techniczne perforowanej blachy aluminiowej 
stanowiącej wypełnienie balustrad zewnętrznych :  
➢ blacha powinna mieć grubość 3 mm,  
➢ blacha malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7046 
➢ perforacja blachy : oczko kwadratu Qq 20-28 zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

6. Zamawiający informuje, że ornitolog dokona szczegółowej oceny możliwość prowadzenia prac po 
zawarciu umowy z Wykonawcą, jednak nie wcześniej niż w okresie tygodnia przed określonym                    
w umowie terminem rozpoczęcia robót, tak aby ocena była aktualna na czas prowadzenia prac. 
 

7. Na wniosek Oferenta Zamawiający informuje, że do wyceny w pozycjach nr 7 i 40 należy ująć 
wyłącznie demontaż wszystkich klimatyzatorów oraz elementów powiązanych z klimatyzatorami 
(np. konstrukcje wsporcze znajdujące się na elewacji budynku) kolidujących z remontem elewacji. 
Zamawiający zastrzega prawo do wytrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów demontażu 
klimatyzatorów w przypadku, gdy Użytkownik danego urządzenia wykona czynność we własnym 

zakresie, do czego Zamawiający go zobliguje. 
 

8. Termin złożenia ofert zmienia się na 29.08.2022r. do godz. 10.00. 

 

9. Termin otwarcia ofert z dokumentami zmienia się na 29.08.2022r. do godz. 10.00. 

 

10. Termin otwarcia ofert cenowych zmienia się na 01.09.2022r. godz. 10.00 

 
                                               Zarząd  

                                                     Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
                                                w Inowrocławiu 

 

 


