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                     Gmina Dąbrowa Białostocka 
 

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017 

www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl 
 

 

Dąbrowa Białostocka, 25 styczeń 2022 r. 

 

BRG. 271.1.2022 

ID postępowania - 562160 

 

 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

o udzieleniu zamówienia publicznego 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację 

budynków szkół w Różanymstoku oraz w Suchodolinie na terenie gminy Dąbrowa 

Białostocka 

 

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 

2269), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie 

zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1 

W załącznikach do postępowania brakuje Zestawienia stolarki Różanystok. Prosimy o 

uzupełnienie w celu dokonania dokładniejszej wyceny. 

 

Odpowiedź nr 1 

W odpowiedzi Zamawiający załącza zestawienie stolarki dla budynku Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Różanymstoku oraz dla budynku Szkoły Podstawowej w Suchodolinie. 

 

 

Pytanie nr 2 

W przedmiarze budowlanym Szkoły Podstawowej w Suchodolinie nie uwzględniono zerwania 

oraz utylizacji papy. Prosimy o uzupełnienie w celu dokonania dokładniejszej wyceny. 

 

Odpowiedź nr 2 

W odpowiedzi Zamawiający załącza przedmiar branży budowlanej budynku Szkoły 

Podstawowej w Suchodolinie uzupełniony o pozycje dotyczące rozbiórki oraz utylizacji papy. 
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Pytanie nr 3 

Na rzucie parteru Różanymstoku uwzględniono demontaż i ponowny montaż pochylni dla 

niepełnosprawnych. Czy będzie to należało do części robót przewidzianych w przetargu? 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający potwierdza, iż demontaż i ponowny montaż pochylni dla niepełnosprawnych 

stanowi część robót termomodernizacyjnych. 

 

 

Pytanie nr 4 

W przedmiarach obu budynków nie został uwzględniony demontaż i montaż instalacji 

odgromowej, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w celu dokonania 

dokładniejszej wyceny. 

 

Odpowiedź nr 4 

W odpowiedzi Zamawiający załącza przedmiar branży budowlanej budynku Szkoły 

Podstawowej w Suchodolinie oraz budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Różanymstoku 

uzupełniony o pozycje dotyczące instalacji odgromowej. 

 

 

Pytanie nr 5 

W opisie do projektu budowlanego Suchodoliny jest zapis aby stosować styropian grafitowy 

grubości 15cm lecz opór cieplny oraz lambda wskazują na styropian biały, jaki przyjąć do 

wyceny? 

 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający potwierdza, iż w opisie do projektu budowlanego jest błąd. Proszę przyjąć do 

wyceny styropian grafitowy. 

 

 

Pytanie nr 6 

W postępowaniu brak wykazu stolarki, proszę o dodanie. 

 

Odpowiedź nr 6 

W odpowiedzi Zamawiający załącza zestawienie stolarki dla budynku Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Różanymstoku oraz dla budynku Szkoły Podstawowej w Suchodolinie. 

 

 

Pytanie nr 7 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę wełny dachowej w Suchodolinie na styropian laminowany 

papą? 

 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza na budynku Szkoły Podstawowej w Suchodolinie zmianę 

wełny dachowej na styropian, powinien być to styropian EPS 100. 

 

 

 

 

 


