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Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa obiektu 

niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim”. 

 

Zamawiający, Gmina Nowy Dwór Gdański, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 

z późn. zm.), informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków 

zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Budowa obiektu niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim” 

oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.  

 

 

Treść otrzymanych zapytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości opisu: przy zdjęciu donicy podane są wymiary 70x70 cm, 

natomiast w innym miejscu opisu jest zapis "przy promenadzie założono montaż trzech donic 

betonowych 80x80x70 cm". Jaki należy przyjąć wymiar donicy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć wymiary donicy 80x80x70 cm. 

 

Pytanie 2: 

Proszę o informację czy w obrębie nasadzeń należy przyjąć również rozłożenie kory, 

geowłókniny? 

Odpowiedź: 

Tak, należy przyjąć rozłożenie kory i geowłókniny. 

 

Pytanie 3: 

Proszę o podanie okresu pielęgnacji zieleni jaki należeć będzie do Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Okresu pielęgnacji zieleni wynosi 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót. 

 

Pytanie 4: 

Zgodnie z opisem nawierzchnię trawiastą należy oddzielić od pozostałych nawierzchni 

obrzeżem syntetycznym. Proszę o zaznaczenie na PZT miejsc gdzie należy ww. obrzeża 

zamontować, bądź o podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: 

Do kalkulacji należy przyjąć około 125 mb obrzeża. Jednocześnie informacja odnośnie 

nawierzchni pod mała architekturą zawarta została w odpowiedzi na pytanie nr 5.  
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Pytanie 5: 

Zgodnie z opisem należy zastosować płyty 5x40x40 cm, wierzchnia warstwa antypoślizgowa. 

Co zamawiający ma na myśli "warstwa antypoślizgowa"? 

Odpowiedź: 

Płytki nie mogą być w żaden sposób szkliwione lub polerowane ani powierzchniowo 

utwardzane. Surowy beton lub beton z fakturą spełni wymogi antypoślizgowości. 

 

Pytanie 6: 

Proszę o informację czy do wyceny należy przyjąć zwykle płyty chodnikowe 5x40x40 cm 

kolor szary o gładkiej powierzchni? 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć płyty chodnikowe w kolorze grafitowym.  

 

Pytanie 7: 

Proszę o informację czy pod elementami malej architektury nie będzie żadnej nawierzchni 

prócz trawy? 

Odpowiedź: 

Pod elementami małej architektury należy zastosować obrys z obrzeży syntetycznych 

w kolorze szarym wypełniony drobnym kruszywem łamanym 8-16 mm w kolorze szarym. 

Rozmiar wyspy pod urządzenia uzależnić od ostatecznego doboru i rozmiaru urządzenia 

z zachowaniem 50 cm strefy dostępu do urządzenia, jednostronnego lub obustronnego – w 

zależności od rodzaju urządzenia. 

 

Pytanie 8: 

Proszę o informację czy w ramach inwestycji należy rozebrać jakieś nawierzchnie/elementy? 

Odpowiedź: 

Należy rozebrać nawierzchnie istniejące w obrębie projektowanego zagospodarowania – 

nawierzchnia z płytek betonowych około 120 m2. 

 

Pytanie 9: 

Podane w specyfikacji wymiary ławki solarnej to min. 2780 mm. Czy Zamawiający 

dopuszcza urządzenia o długości 1600 mm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę długości ławki. 

 

Pytanie 10: 

Na rysunku poglądowym ławki solarnej panele fotowoltaiczne umiejscowione są na 

siedzisku. Czy Zamawiający dopuszcza inne miejsce położenia paneli? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na położenie paneli w innym miejscu. Panele mają być 

usytuowane na siedzisku. 

 

Pytanie 11: 

Moc paneli fotowoltaicznych nie jest jednoznacznie określona. Czy Zamawiający zakłada 

maksymalną moc paneli równą 100 W? 

Odpowiedź: 

Minimalna moc paneli wynosi 100 W. 

 

 

 

Pytanie 12: 
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Specyfikacja ławki solarnej nie uwzględnia kontroli stanu naładowania akumulatorów. Czy 

Zamawiający oczekuje od urządzenia raportowania statusów poziomu naładowania baterii?  

Odpowiedź: 

Tak, urządzenie powinno monitorować poziom naładowania akumulatorów. 

 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), w związku z odpowiedziami 

udzielonymi na zadane pytania, dokonuje zmiany w następującym zakresie:  

 

Rozdział XVI Termin związania ofertą  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.03.2023 r. 

 

Rozdział XVII Miejsce i termin składania ofert  

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor 

dotyczącej niniejszego postępowania do dnia 02.03.2023 r. do godziny 11.00.  

 

Rozdział XVIII Otwarcie ofert  

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.03.2023 r. do godziny 11.15.  

 

 

 

Z poważaniem 
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