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                     Odpowiedz na zapytanie jednego z oferentów 
  

dot. przetargu nieograniczonego na budowę budynków mieszkalnych 24 – ro rodzinnych 
szt. 2 przy ul. Słońska 2b i 2c    w Ciechocinku.

W imieniu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w 
Ciechocinku  na zadane n/w pytania przez jednego z oferentów  wyjaśniam:  :
A.   Pytania

1. do poz. nr 36 i 66 – budynek mieszkalny nr 2 oraz poz. nr 38 i 69 – bud. mieszkalny 
nr 2 dotyczącej dostawy płyt stropowych prosimy dołączyć wykaz płyt stropowych z 
podaniem ich wymiarów,

2. j.w. – wykaz nadproży prefabrykowanych w rozbiciu na pozycje ujęte w przedmiarze 
robót,

3. w pozycjach dotyczących docieplenia ścian zewnętrznych styropianem proszę o 
rozbicie obmiaru na docieplenie styropianem gr. 12 cm  i 14 cm,

4. proszę podać grubość styropianu do docieplenia ościeży,
5. przymocowanie styropianu dyblami plastikowymi – norma (systemu ociepleń) 

przewiduje 4 szt./m2 w przedmiarze przyjęto ok. 1,5 szt./m2,
6. w przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej listwy cokołowej przy dociepleniu,
7. wg dokumentacji konstrukcja dachu z dociepleniem zamknięta jest sufitem na ruszcie 

metalowym + folia paroszczelna – w przedmiarze brakuje tych pozycji,
8. w przedmiarze brakuje poz. dostawa kratek wentylacyjnych fi 9 w każdym polu 

między krokwiami oraz
9. dostawy kratek wentylacyjnych w kanałach wentylacyjnych i kominach
10. przy podłodze z paneli podłogowych brakuje pozycji izolacja z pianki ,
11. w dokumentacji w wyposażeniu dodatkowym ujęto 12 skrzynek pocztowych i tablicę 

informacyjną, przeszkloną, zamykaną na klucz. Czy pozycje te należy ująć w 
kosztorysie ofertowy?

12. w przedmiarze robót drogowych  ujęto podbudowę betonową gr. 20 cm z betonu B-
7,5, w dokumentacji projektant zaprojektował podbudowę betonową z betonu B-15. 
Proszę o ujednolicenie marki betonu.

B. Wyjaśnienia

ad. 1. i 2. Dodatkowe zestawienia płyt stropowych i prefabrykatów w załączniku 
ad.  3.  Należy przyjąć do wyceny ofertowej 80% docieplenia styropianem grub. 12 
cm i 20% styropianem 14 cm.
ad. 4. Ościeża nie są docieplane –  okna osadzone są zgodnie z projektem w licu 
ściany murowanej  Węgary ze styropianu grub. 12 cm lub 14 cm wg. proj. elewacji.
ad. 5.   Przyjąć do wyceny ofertowej ilość dybli zgodnie z normą po 4 szt. na 1m2
ad. 6.   Przyjąć do wyceny ofertowej listwę cokołową.
ad. 7 , ad. 8, ad. 9. Przyjąć do wyceny ofertowej. 
ad. 10.  Przyjąć do wyceny ofertowej ( pianka grub. min. 2 mm z roli lub w płytach 
grub. 5 mm )



ad. 11.  Przyjąć do wyceny ofertowej.
ad.12.  Marka podbudowy betonowej pod drogi  - jak w przojekcie z betonu B-15

UWAGA : W załączeniu zestawienia  prefabrykatów dla bud. nr.1 i 2
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