
1. Przedmiary robót nie ujmują następujących robót przewidzianych do wykonania w 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla powyższego 
zapytania ofertowego: 

 Demontaż utwardzenia terenu przed wejściem do budynku w miejscu 
projektowanej rozbudowy budynku produkcyjnego. 

 Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej i kanalizacji sanitarnej. 

 Likwidacja istniejącej konstrukcji estakady pod likwidowany przyłącz 
ciepłowniczy. 

 Likwidacja istniejącego przyłącza energii elektrycznej. 
 Brak wykonania nawierzchni utwardzonych pod ruch kołowy i pieszy na 

podbudowie z krawężnikami na ławie betonowej i podsypce piaskowej. 

            
.  
 

2. Poz. 45 (lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych z rdzeniem 
poliuretanowym gr 15 cm w okładzinie z blachy stalowej powlekanej) zawiera tylko 
obudowę ścian części socjalno – produkcyjnej (wyższej). Brak obudowy zewnętrznej 
hali produkcyjnej – osie 1/A-D (brak (31,47 – 12,5) x 5,04 = 95,61 m2 obudowy) 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

3. Poz. 51 (ścianka z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu w obudowie z blach 
stalowych powlekanych gr 15 cm – EI60) jako materiał do wykonania przegrody 
ogniowej o odporności EI60 zakłada płytę z rdzeniem ze styropianu. Nie istnieją płyty 
warstwowe spełniające wymogi klasy EI60.  
Prosimy o zamianę płyty z rdzeniem styropianowym na płytę z rdzeniem z wełny 
mineralnej lub wskazanie odpowiedniego modelu płyty. 
 

4. Obudowę hali i budynku socjalno – produkcyjnego przyjęto płytami warstwowymi w 
układzie pionowym. Na rysunkach konstrukcyjnych hali brak jest rygli do których 
maja być zamontowane płyty. 
Prosimy o doprojektowanie powyższych rygli i ujęcie ich w przedmiarze. 
 

5. Brak obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr 0,7 mm (zgodnie z opisem 
technicznym do konstrukcji) obudowy z płyt warstwowych hali produkcyjnej i 
budynku produkcyjno – socjalnego. 
Prosimy o dodanie powyższych obróbek do przedmiaru. 
 

6. Poz. 37, 38 są pozycjami niepełnymi uwzględniającymi tylko połać dachową nad 
częścią produkcyjno socjalną (cz. wyższa) oraz podstawy świetlików. Pominięta 
została połać dachowa nad halą produkcyjną (cz. niższa). 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o część połaci dachowej nad halą produkcyjną 
(cz. niższa) 
 

7. W przedmiarze nie uwzględniono następujących robót budowlanych: 
 Remont i wykończenie ściany zewnętrznej będącej po wykonaniu hali ściana 

wewnętrzną hali produkcyjnej od strony budynku istniejącego. 



 Podokienniki wewnętrzne 
 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej. 

          Prosimy o odpowiedź, czy powyższe roboty budowlano – instalacyjne należy 
          uwzględnić w ofercie czy pominąć. W razie konieczności wykonania tych elementów 
          przez Oferenta prosimy o dostarczenie przedmiaru na powyższe roboty 

 

8. Przedmiar robót elektrycznych nie zawiera ilości robót dla pozycji 3,17 oraz 5,13 

Prosimy o uzupełnienie ilości robót dla powyższych punktów przedmiaru 


