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dotyczy :   Odpowiedź na zapytanie przetargowe. 

       W imieniu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechocinku wyjaśniam na 

nw : 

Pytania:                                          

1. Proszę o wyjaśnienie przedmiaru dotyczącego przyłączy do budynków ( socjalnego i komunalnego ) – 
wszystkie wartości są pomnożone przez 0,5 co daje nam zakres robót o połowę mniejszy a niżeli faktycznie 

jest w projekcie. 

2. Proszę o podanie prawidłowej ilości  płyt z wełny mineralnej gr 10cm – w przedmiarze występuje ilość 

213,27 m2 poz 95przedmiaru robot  natomiast w zestawieniu materiałów jest 23,4597 m2 , gdzie 

winno być m3. 

3. Proszę o podanie prawidłowej ilości  izolatora przepływów zwrotnych  typu EA Dn 15 – n15 szt Poz 149 

przedmiaru –brak w zestawieniu robot, 

4. Proszę o podanie prawidłowej ilości  izolatora przepływów zwrotnych typu Dn 65 -0,50 szt Poz 150 

przedmiaru –brak w zestawieniu robot. 

  

Odpowiedź: 

Ad. pkt 1 

Zamawiający wyjaśnia, że oferta winna zawierać wycenę w rozbiciu na część socjalną i część  

komunalną. Zgodnie z powyższym 50% zakresu robót instalacji sanitarnej wewnątrz budynku dotyczy 

części socjalnej , a 50% robót dotyczy części komunalnej, 

Ad pkt 2  

Wartość w pozycji 95 przedmiaru wynosząca 213,27 m2 jest prawidłowa natomiast  w zestawieniu 

materiałów winna być w m3, 

Ad pkt 3 
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Przedmiary robót  są prawidłowe, a zawory antyskażeniowe zostały ujęte w pozycji 249 i 250 i w 

zestawieniu materiałowym poz 499 i 512 przedmiaru segmentu socjalnego i przedmiaru segment 

komunalny ze współczynnikiem 0,5 

Ad pkt 4 

Przedmiary robót  na przyłącza i zewnętrzną instalację są prawidłowe, a cały zakres robót jest w poz 

128-173 dotyczących przedmiaru segment komunalny zagospodarowania terenu i przedmiaru 

segment komunalny także ze współczynnikiem 0,5. 

 

 

 

Otrzymują: 
1 Adresat 
2 a/a                                                                                   Prezes Zarządu 

                                                                                        Andrzej Wojdyło                         


