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Dąbrowa Białostocka, 14 listopad 2022 r. 

BRG. 271.91.2022 

ID postępowania - 683893 

 

 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

o udzieleniu zamówienia publicznego 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę targowiska 

miejskiego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej 

 

 

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 2022 poz. 1710 ze zm.), informuje 

o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

 

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1 

Czy do oferty należy załączyć Załączniki nr 2a, 2b, 3b, 5 i 6 jeśli oferent planuje realizować 

zadanie własnymi siłami lub nie wskazuje konkretnego podwykonawcy ? 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ, w przypadku gdy Wykonawca nie zamierza 

powierzyć wykonania części zamówienia Podwykonawcy, do oferty należy załączyć Formularz 

ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 

stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ. 

 

 

Pytanie nr 2 

Czy aktualnie na terenie inwestycji znajdują się obiekty do rozbiórki lub drzewa do wycinki - 

nie wyszczególnione w udostępnionych przedmiarach? 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający informuje, iż w na terenie planowanej inwestycji istnieją obiekty do rozbiórki. Są 

to:  

- budynek dawnego szaletu, pokryty papą, o wymiarach: długość: 3,25 m, szerokość: 8,20 m, 

wysokość: 2,5 m; 

- posadzka betonowa – 173,00 m2; 
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- płytka chodnikowa – 115,90 m2; 

- trylinka – 115,90 m2; 

- krawężniki – 61,00 mb; 

- budynki dawnych wiat handlowych, murowane, z posadzką betonową, dach betonowy z płyt,  

  wiata I o wymiarach: długość: 18,30 m, szerokość: 4,00 m, wysokość: 3,00 m; 

  wiata II o wymiarach: długość: 30,50 m, szerokość: 4,00 m, wysokość: 3,00 m; 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na terenie planowanej inwestycji nie ma 

przewidzianych do wycinki drzew. 

 

 

Pytanie nr 3 

W opisie do projektu architektonicznego zapisano, aby konstrukcje wiat 1,2,3, altany oraz 

konstrukcji dachu budynku toalety wykonać z drewna klasy C30. Drewno klasy C30 jest 

materiałem praktycznie nie osiągalnym na rynku oraz rzadko używanym przy tego typu 

konstrukcjach, proszę o zrewidowanie tego zapisu. 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający dopuszcza aby konstrukcje wiat 1,2,3, (altana została usunięta z projektu) oraz 

konstrukcja dachu budynku toalety były wykonane z drewna klasy C24. 

 

 

Pytanie nr 4 

W przedmiarze robót architektonicznych ujęto wykonanie ogrodzenia panelowego w 

ilości 315 mb, proszę o podanie parametrów ogrodzenia (wysokość, grubość, kolor) oraz 

określenie czy wraz z ogrodzeniem projektowane są furtki oraz bramy. 

 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający określa aby ogrodzenie było wykonane z elementów panelowych ocynkowanych 

wysokości minimum 123 cm, szerokości 250cm, z drutu minimum 4.7, w kolorze zielonym 

RAL6005 malowanym proszkowo. Od strony ulicy Sportowej, wraz z ogrodzeniem uwzględnić 

podmurówkę betonową wys. 30cm. Do kalkulacji uwzględnić także 1 furtkę szer. 100cm. 

 

 

 

Z uwagi na powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, 

informuje o przedłużeniu terminu składania ofert, dokonując jednocześnie modyfikacji SWZ w 

następującym zakresie:  

 

Rozdział XIX „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

,,1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18 listopada 2022 r. do 

godziny 10.00,  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2022 r. o godzinie 10.30”  

 

Rozdział XIII „Termin związania ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia  16 grudnia 2022 r. Pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 
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