
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Poznań, 3 sierpnia 2022 r. 

 

              Komunikaty publiczne 

              poprzez: platformazakupowa.pl 

  

 

Dotyczy: postępowania na „Remont budynków nr 23, 24, 39 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w 

Poznaniu w systemie zaprojektuj i wykonaj” Nr sprawy 40/z/2022 

 
Szanowni Państwo 

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie  

z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst  jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ), odpowiada na pytania wykonawców: 

 

Pytanie  

Według zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego w budynku nr 23 przewidziana jest 

„ Wymiana zniszczonych cegieł (kruszących się, ze zniszczonym licem) na cegły licowe 

dopasowane parametrami do materiału oryginalnego (kolor, faktura)-komin”. Podczas 

wizji lokalnej stwierdzono zły stan techniczny komina ze względu na całkowite zużycie i 

spękanie lica cegieł oraz korozję stalowych elementów stężających. Powyższy fakt 

wskazuje na konieczność wymiany wszystkich cegieł stanowiących lico komina oraz 

wymianę elementów stężających, co jednoznacznie wskazuje na konieczność rozbiórki.  

Czy zamawiający przewiduje rozbiórkę komina i uzupełnienie połaci dachowej czy 

rozbiórkę i odbudowę ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyłącza z postępowania „Zaprojektuj i wykonaj” remont komina w budynku  

nr 23. Zamawiający nie przewiduje rozbiórki komina. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje SWZ i anuluje 

zapisy w rozdziale: 

ROZDZIAŁ III pkt.2.  

1. Zakres prac polegający m.in. na: 

 

 



 
 

 

 

 

• remoncie budynku nr 23 w zakresie remontu elewacji z tynku i komina 

wykonanego z cegły, wykonania izolacji pionowej oraz wymiany częściowej stolarki 

okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiany pokrycia dachowego  

Aktualny zapis:  

ROZDZIAŁ III pkt.2.  

1. Zakres prac polegający m.in. na: 

 remoncie budynku nr 23 w zakresie remontu elewacji z tynku, wykonania izolacji 

pionowej oraz wymiany częściowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

wymiany pokrycia dachowego, 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Programie Funkcjonalno – Użytkowym  

(zał. 2 do SWZ) : 

W pkt. 2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Jest: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: 

-  remoncie budynku nr 23 w zakresie remontu elewacji z tynku i komina wykonanego z 

cegły wykonania izolacji pionowej oraz wymiany częściowej stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej, wymiany pokrycia dachowego w kompleksie 2783 - 14 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy w Poznaniu, w formie „zaprojektuj i wykonaj”. 

Winno być: 

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: 

-  remoncie budynku nr 23 w zakresie remontu elewacji z tynku, wykonania izolacji 

pionowej oraz wymiany częściowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiany 

pokrycia dachowego w kompleksie 2783 - 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w 

Poznaniu, w formie „zaprojektuj i wykonaj”. 

 

Prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego (poprzez: 

platformazakupowa.pl). 

 

Z poważaniem 

KOMENDANT     
 
 
                

                                                            ( - )   ppłk Bogdan KOBYLAŃSKI 
 


