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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, 28 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 

Pozycje 7 i 27 w przedmiarze Różanystok, mówią o demontażu i ponownym montażu 

pochylni dla niepełnosprawnych i instalacji odgromowej. Czy zamawiający przewiduje 

wykorzystanie zdemontowanego materiału do ponownego montażu ? Jeśli nie, proszę o 

specyfikacje nowoprojektowanych elementów. 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, iż demontaż pochylni oraz instalacji odgromowej zaplanowano w 

celu uniknięcia powstania mostków termicznych podczas docieplania budynku. Nie zachodzi 

potrzeba wymiany istniejących materiałów na nowe, dlatego zdecydowano o ponownym 

montażu istniejących elementów. 

 

 

Pytanie nr 2 

W przedmiarze Różanystok w pozycji 25 obmiar wynosi 65m. Rysunek rzut parteru podaje 

długość budynku 43,05 m a rzuty elewacji wskazują na orynnowanie z obu stron budynku. 

Biorąc pod uwagę podane wymiary orynnowanie powinno wynosić 86,10 m. Proszę o 

wyjaśnienie i podanie wymiaru projektowanego orynnowanie. 
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Odpowiedź nr 2 

Zamawiający informuje, iż orynnowanie budynku wynosi 86,1 m. 

 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o dokładne określenie parametrów styropianu jakiego użyć od wyceny w Szkole 

Podstawowej w Suchodolinie, ponieważ parametry podane w opisie odpowiadają 

styropianowi białemu który jest tańszy i łatwiej dostępny, styropian grafitowy jest 

styropianem droższym oraz występują problemy z jego dostępnością.  

W związku z dołączeniem odpowiedzi na pytania proszę o wydłużenie terminu składania 

ofert. 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający informuje, iż w opisie wystąpił błąd. Należy przyjąć styropian grafitowy 15 cm, 

lambda= 0,031W/mK, opór cieplny =4,84 m2K/W, dopuszczalnie w wyniku braku dostępności 

styropian biały lambda = 0,040 W/mK, opór cieplny = 3,75 m2K/W. 

Zamawiający informuje również, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 3 lutego 

2022 r. 

 

 

Pytanie nr 4 

W SWZ w roz. III pkt 2 podpunkt a) widnieje zapis: "przerobienie kotłowni z paliwa stałego 

na kocioł gazowy (propan butan)", natomiast w dokumentacji projektowej widnieje zapis 

"Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. będzie istniejące źródło ciepła 

zlokalizowane poza obrębem budynku. Włączenie do istniejącej instalacji c.o. wykonać w 

pom. kotłowni za istniejącym licznikiem ciepła". Czy modernizacja kotłowni w Szkole 

Podstawowej w Różanymstoku wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak proszę o 

udostępnienie odpowiedniej dokumentacji na przerobienie kotłowni.  

 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający informuje, budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Różanymstoku jest 

podłączony do sieci ciepłowniczej i  źródło ciepła nie będzie wymieniane. 

 

 

 

 

                                                                          Z upoważnienia Burmistrza 
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