
Identyfikator postępowania             Warszawa, dnia 14.12.2020 

PHH-HKR-5-2020 

 

Odpowiedzi na pytania oferentów do postępowania: 

Modernizacja elewacji, dachu oraz przebudowa zadaszenia nad wejściem Hotelu Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16 

Lp. 
Data 

pytania 
Treść pytania 

Data 
odpowiedzi 

Treść odpowiedzi 

1 11.12.2020 

Prosimy o potwierdzenie czy zadaszenie 
przed głównym wejściem jest tak jak w 
przedmiarze poz. 43 do zrobienia na nowo, 
czy ulega ono przebudowie z 
wykorzystaniem istniejących drzwi 
automatycznych? 
 
Jeśli tak to po czyjej stronie będzie 
gwarancja na zamontowane urządzenia 
(automatyka) oraz pozostawionej stolarki. 

11.12.2020 

Potwierdzam iż zadaszenie (wiatrołap) ulega przebudowie z wykorzystaniem 
istniejących drzwi automatycznych, do demontażu przeznaczone są: 
przeszklenia boczne, naświetla nad drzwiami  oraz  zadaszenie górne, do 
wykonania mamy te same elementy w nowej aranżacji, drzwi należy 
„przemalować” na nowy, wskazany kolor. 
 
 
Pozostawione elementy (drzwi wraz z automatyką) nie podlegają gwarancji 
udzielanej przez oferenta.   

2 11.12.2020 
Przedmiar nie zakłada rusztowań podczas 
remontu elewacji,  

11.12.2020 
Jeżeli oferent pragnie wyszczególnić pozycje kosztową rusztowania należy ją 
dodać  

3 11.12.2020 Przedmiar nie zakłada malowania elewacji  11.12.2020 Malujemy jedynie szacht windowy , jeżeli brak takiej pozycji należy ją dodać  

4 11.12.2020 
Czy wyżej wymienione braki mają zostać 
dołożone do kosztorysu ofertowego? 

11.12.2020 
Tak jako pozycje dodatkowe. 

5 11.12.2020 
Prosimy o wyjaśnienie ilości nowych 
balustrad balkonowych wraz z płytą Cembrit 
poz. 40. 

11.12.2020 
Pytanie nieprecyzyjne. 

6 11.12.2020 
Przedmiar zakłada rozbiórkę 44 istniejących 
balkonów, a w rzeczywistości jest ich 36 czy 
mamy poprawić przedmiar? 

11.12.2020 

Tak, sprawa była już wyjaśniania proszę przeczytać odpowiedzi na pytania. 



7 11.12.2020 

Czy w zakres oferty wchodzi również remont 
murków od doświetlenia okien piwnicznych 
przy szybie windowym (od strony parkingu) 
? 

11.12.2020 

Tak, prosimy o naprawę murków w technologii analogicznej jak zejścia do 
węzła ciepłowniczego. 

8 11.12.2020 

Inwestor wskazał rezygnację z zadaszenia 
membranowego i usunięcia pozycji 31-35, 
co z pozycjami 36 i 37 należącymi do tego 
zakresu ? 

11.12.2020 

Podtrzymujemy rezygnację z zadaszenia membranowego w całym jego 
zakresie. 

9 11.12.2020 
Prosimy o wyjaśnienie obmiaru pozycji 21. 
Ilość wskazana w opisie pozycji jest inna niż 
w przedmiarze. 

11.12.2020 
Proszę o przyjęcie pozycji z przedmiaru. 

 


