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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, 21 lipca 2021 r. 

 

BRG. 271.37.2021 

ID postępowania - ID482039    

 

 

 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

o udzieleniu zamówienia publicznego 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację 

budynków szkół 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), informuje o 

złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

 

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1 

Brak schematów otwierania na rysunkach zestawienia stolarki. 

 

Odpowiedź nr 1 

W załączeniu Zamawiający przedkłada zestawienie stolarki okiennej ze schematami otwierania 

dla poszczególnych szkół. 

 

 

Pytanie nr 2 

Co należy zrobić z istniejącą termoizolacją? 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający informuje, iż istniejącą termoizolację należy pozostawić. 

 

 

Pytanie nr 3 

Jaki rodzaj tynku elewacyjnego należy zastosować do cokołów, a jaki do fasady? 
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Odpowiedź nr 3 

Zamawiający informuje, iż na cokół należy zastosować tynk mozaikowy natomiast na górne 

części fasady tynk silikatowo – silikonowy. 

 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę płyt ze styroduru na styropian fundamentowy typu Aqua? 

 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany płyt ze styroduru na styropian fundamentowy typu Aqua. 

 

 

Pytanie nr 5 

Brak pozycji w przedmiarach na wydłużenie połaci w miejscu montażu rynien po dociepleniu 

fasady styropianem wraz z obróbką blacharską krawędzi dachu. 

 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający informuje, iż w przedłożonych przedmiarach uzupełniono pozycje dotyczące 

obróbki krawędzi dachu oraz podkład z płyty OSB pod nową obróbkę blacharską krawędzi 

dachu. 

 

 

Pytanie nr 6 

Brak pozycji w przedmiarach na hydroizolację ścian fundamentowych pod warstwą 

termoizolacji - jeżeli jest potrzebna. 

 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający informuje, iż ż istniejących ścian piwnicznych nie izoluje się hydroizolacją, 

ponieważ zakłada się pozostawienie istniejących warstw, stąd nie ujęto tej pozycji w 

przedmiarach, ściany należy przetrzeć, wyrównać powierzchnię, przykleić ocieplenie. 

 

 

Pytanie nr 7 

Brak pozycji na wywóz odpadów budowlanych z rozbiórki. 

 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający informuje, iż w przedłożonych przedmiarach uzupełniono poz. dotyczącą 

wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.  

 

 

Pytanie nr 8 

Czy po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej należy obrobić glify od wewnątrz (od strony 

pomieszczeń)? 

 

Odpowiedź nr 8 

Zamawiający informuje, iż po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej należy obrobić glify od 

wewnątrz. 
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Pytanie nr 9 

Czy szyby okien w salach gimnastycznych należy zabezpieczyć przed uderzeniami? Jeśli tak, w 

jaki sposób? 

 

Odpowiedź nr 9 

Zamawiający informuje, iż należy zamontować siatkę ochronną na okna. 

 

 

Pytanie nr 10 

Czy dostęp do okien w salach gimnastycznych nie jest utrudniony przez drabinki gimnastyczne? 

Jeśli tak, należy doliczyć do przedmiarów demontaż i ponowny montaż drabinek 

gimnastycznych. 

 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający informuje, iż dostęp do okien w salach gimnastycznych nie jest utrudniony, więc 

nie ma potrzeby demontażu i ponownego montażu drabinek. 

 

 

Pytanie nr 11 

Czy po wymianie stolarki zewnętrznej należy obsadzić nowe parapety wewnętrzne? Jeśli tak to 

jakie? 

 

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający informuje, iż wewnątrz pozostają parapety istniejące.  
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