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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, 27 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. 1, 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 przedmiarze budowlanym budynku w Suchodolinie w poz. 21 d.2.3 uwzględniono izolacje 

z wełny mineralnej gr. 25 cm następnie w poz.22 d.2.3 uwzględniono następne warstwy tej 

izolacji – prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, iż wyżej wymienione pozycje zostały w przedmiarze zdublowane. W 

załączeniu Zamawiający przedkłada poprawiony przedmiar branży budowlanej budynku 

Szkoły Podstawowej w Suchodolinie. 

 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o uściślenie jaki rodzaj tynku ma zostać użyty do elewacji. 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający zaleca zastosowanie tynku silikonowego. 
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Pytanie nr 3 

W przedmiarze branży budowlanej Różanymstoku w poz. 23 d.2.3 uwzględniono montaż 65 

m rynny dachowej półokrągłej o śr. 12 cm jednak ilość nie pokrywa się z dokumentacja 

projektową . Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający informuje, iż wyżej wymienione pozycje zostały zweryfikowane. W załączeniu 

Zamawiający przedkłada poprawiony przedmiar branży budowlanej budynku Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Różanymstoku. 

 

 

Pytanie nr 4 

W obu przedmiarach budowlanych nie uwzględniono montażu oraz demontażu rusztowań 

tylko czas pracy. Prosimy o uzupełnienie w celu dokonania dokładniejszej wyceny. 

 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający informuje, iż koszt montażu i demontażu rusztowań należy ująć w cenie 

jednostkowej  czasu pracy rusztowania. 

 

 

Pytanie nr 5 

W Różanymstoku obecne grzejniki znajdują się w zabudowie. Prosimy o wyjaśnienie czy 

zabudowa ma zostać zdemontowana i ponownie zamontowana czy będzie całkowicie 

demontowana? 

 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający informuje, iż wymiana zabudów grzejników nie została ujęta w projekcie, 

dlatego zabudowy nie podlegają demontażowi. 

 

 

Pytanie nr 6 

Na dachu budynku w Różanymstoku znajduje się komin z zamontowanymi drabinkami. Czy 

przewidziane są prace związane z nim i jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia obejmuje obróbki komina. Ewentualne prace 

dodatkowe w tym zakresie mogą być konieczne  w trakcie realizacji zamówienia, w przypadku 

wystąpienia konieczności ich wykonania.  

 

 

Pytanie nr 7 

W przedmiarze robót budowlanych w Różanymstoku brakuje rozbiórki istniejących obróbek 

blacharskich np. parapetów zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie w celu dokonania 

dokładniejszej wyceny. 

 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający informuje, iż wyżej wymienione pozycje zostały zweryfikowane. W załączeniu 

Zamawiający przedkłada poprawiony przedmiar branży budowlanej budynku Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Różanymstoku. 
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Pytanie nr 8 

Na części okien w budynku w Suchodolinie są zamontowane kraty. Pytanie czy kraty mają 

zostać czy być całkowicie zdemontowane? Prosimy też o uzupełnienie tej kwestii w 

przedmiarze. 

 

Odpowiedź nr 8 

Zmawiający informuje, iż kraty na oknach przeznaczone są do likwidacji. 

 

 

Pytanie nr 9 

W przedmiarze robót budowlanych w Suchodolinie nie uwzględniono demontażu i 

ponownego montażu poręczy przy głównym wejściu do budynku. Prosimy o uzupełnienie w 

celu wykonania dokładniejszej wyceny. 

 

Odpowiedź nr 9 

Zamawiający informuje, iż wyżej wymienione pozycje zostały zweryfikowane. W załączeniu 

Zamawiający przedkłada poprawiony przedmiar branży budowlanej budynku Szkoły 

Podstawowej w Suchodolinie. 

 

 

Pytanie nr 10 

W przedmiarze robót budowlanych Suchodolina nie uwzględniono montażu parapetów 

zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie w celu wykonania dokładniejszej wyceny. 

 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający informuje, iż wyżej wymienione pozycje zostały zweryfikowane. W załączeniu 

Zamawiający przedkłada poprawiony przedmiar branży budowlanej budynku Szkoły 

Podstawowej w Suchodolinie. 

 

 

Pytanie nr 11 

Na rzucie podstawowym Szkoły Podstawowej w Suchodolinie zaznaczono „część 

nieistniejąca z pozostałymi fundamentami i posadzką” czy zamówienie obejmuje też 

częściową/całkowitą rozbiórkę tych pozostałości, jeżeli tak proszę o uwzględnienie tego w 

przedmiarze w celu dokonania dokładniejszej wyceny. 

 

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający informuje, iż zamówienie nie obejmuje rozbiórki bądź likwidacji fundamentów i 

posadzki pod nieistniejącą częścią budynku. 

 

 

Pytanie nr 12 

Zamawiający nie załączył wykazu zestawienia stolarki wspomnianego w projekcie 

wykonawczym jako rysunku A11. Proszę o załączenie rysunku A11 z zestawieniem stolarki. 

 

Odpowiedz nr 12 

Zamawiający informuje, iż zestawienia stolarki dla budynków szkół w Różanymstoku i 

Suchodolinie zostały załączone do odpowiedzi na wnioski i pytania Wykonawców (z dnia 

25.01.2022 r.) i opublikowane stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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Pytanie nr 13 

W przedmiarze, wykazie stolarki okiennej i drzwiowej, projekcie wykonawczym i 

dokumentacji technicznej do zgłoszenia nie ma informacji z jakich materiałów powinny być 

wykonana stolarka i jakich kolorach. Jedynym podanym parametrem jest przepuszczalność 

cieplna. Proszę o określenie tych parametrów w celu dokładniejszej wyceny. 

 

Odpowiedź nr 13 

Zamawiający informuje, iż materiały oraz kolory stolarki zostały określone na rysunkach 

elewacji oraz w opisie budowlanym danego budynku szkoły. Należy zastosować okna i drzwi 

PVC w kolorze białym.  

 

 

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu 

modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

 

1. 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 3 lutego 2022 r. do 

godziny 10.00. 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2022 r. o godz. 10.30.” 

 

2. Rozdział XIII „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 3 marca 2022 r. Pierwszym dniem 

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

 

 

 

 

                                                                          Z upoważnienia Burmistrza 
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