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Dotyczy przetargu na zadanie: Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych 
Gryfino Wschód Etap I – Kwatera 2A”  
 
 W związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącymi zadania pn. „Rozbudowa 
Składowiska Odpadów Komunalnych Gryfino Wschód Etap I – Kwatera 2A” udzielam 
odpowiedzi i wyjaśnień na poniższe pytania:   
 
Pytanie nr 1 
W przedmiarze robót poz. 8d.1.1. – demontaż piezometru – zgodnie z opisem pozycji należy w 
nakładach wstawić współczynnik do R=0.8, natomiast w nakładach w/w pozycji przedmiaru 
występuje współczynnik do R=0.995.  
Pytanie: który współczynnik należy przyjąć 0.955 czy 0.8? 
 
Pytanie nr 2 
Zgodnie z zapisami SIWZ do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy sporządzony 
zgodnie z przedmiarem robót, a cena oferty jest ceną kosztorysową. W nakładach n/w 
pozycji przedmiaru robót występują czynniki cenotwórcze z zerowymi nakładami.  
Pytanie: Czy nakłady w pozycjach: 25 d1.2, 29 d2.1, 30 d2.1, 32 d2.1, 45 d2.1, 78 d3.2, 82 
d4.1, 83 d4.1, 84 d4.1, 85 d4.1, 93 d4.2, 118 d4.4, 129 d4.5, 134 d5.1, 135 d5.1, 136 d5.1, 
137 d5.1, 138 d5.1, 146 d5.1, 147 d5.1, 159 d5.2, 162 d.6, 164d.6, które są zerowe mają 
takimi pozostać, jeśli nie to prosimy o podanie ich wielkości? 
 
Pytanie nr 3 
W przedmiarze robót poz. 19 d.1.1 – demontaż wysięgnika z oprawą świetlówkową – zgodnie 
z opisem pozycji należy w nakładach wstawić współczynnik do R=0,8, natomiast w 
nakładach w/w pozycji przedmiaru występuje współczynnik do R=0,764.  
Pytanie: który współczynnik należy przyjąć 0,764 czy 0,8? 
 
Odp. 1, 2, 3, 
Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć nakłady oraz współczynniki ujęte w nowym 
załączonym przedmiarze robót, który obecnie stanowi załącznik do SIWZ i jest dostępny dla 
wszystkich Wykonawców na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl , w formacie PDF.  
 
W załączeniu: 
1. Aktualny przedmiar robót do SWIZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino  •  tel. (091) 416 20 11  •  fax (091) 416 27 02 
http://www.gryfino.pl  •  e-mail: burmistrz@gryfino.pl 


