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Wszyscy uczestnicy 
 

biorący udział w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: 

„Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej - Szkoła Podstawowa  

i Gimnazjum.”  

Odpowiadając na pismo z dnia 10.06.2008 r. jednego z Wykonawców o udzielenie wyjaśnień  

dot.  kosztorysu ślepego w/w   przetargu – Zamawiający informuje:  

Pytanie 1: Kosztorys ślepy modernizacja c.o. - prosimy o podanie nakładów robocizny  

i sprzętu poniewaŜ nie zostały one uwzględnione w kosztorysie. Jaki jest tego powód. 

Odp: W pozycjach dotyczących modernizacji c.o. naleŜy przyjąć cenę ryczałtową tzn. pod 

pozycją materiały zawarte są nakłady materiałów robocizny i sprzętu. Powodem takiego 

podejścia jest brak projektu  modernizacji c.o. (niewymagany) w którym określone byłyby 

średnice przygrzejnikowych zaworów termostatycznych ich rodzaj oraz nastawa wstępna.  

W przypadku tym średnica zaworów będzie określona przez Wykonawcę na budowie.  

Pytanie 2: Kosztorys ślepy docieplenie stropodachów – w pozycjach 1, 2, 3, prosimy  

o podanie nakładów robocizny i sprzętu poniewaŜ nie zostały one uwzględnione  

w kosztorysie. Jaki jest tego powód. 

Odp: W pozycjach dotyczących modernizacji c.o. przyjęto cenę ryczałtową tzn. pod pozycją 

materiały zawarte są nakłady materiałów robocizny i sprzętu. W praktyce budowlanej 

docieplenie stropodachu wykonane w technologii „blow-in” wyceniane jest w oparciu o m³ 

materiału termoizolacyjnego. Metoda ta polega bowiem na wdmuchiwaniu luźnych włókien 

wełny mineralnej przy pomocy spręŜonego powietrza specjalistycznym agregatem 

ustawionym na zewnątrz przestrzeni wentylowanej.   

Pytanie 3: Kosztorys ślepy docieplenie ścian – w pozycji 44 prosimy o podanie nakładów 

robocizny i sprzętu poniewaŜ nie zostały one  uwzględnione w kosztorysie. Jaki jest tego 

powód. 

Odp: W pozycji 44 dotyczącej przełoŜenia kabli  telefonicznych występujących na elewacji 

przyjęto cenę ryczałtową tzn. pod pozycją materiały zawarte są nakłady materiałów robocizny 

i sprzętu. Powodem takiego podejścia jest nietypowy i drobny charakter pozycji. 

       

         Z powaŜaniem 


