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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: 

Zgodnie z dokumentacją leżak miejski ma mieć następujące parametry: 

– min. wysokość całkowita 690 mm, 

– min. szerokość 1850 mm, 

– min. głębokość 600 mm. 

Na rynku nie ma leżaków o wymaganych parametrach. 

Czy zamawiający dopuści możliwość zastosowania leżaka miejskiego o wymiarach: 

– min. wysokość całkowita 840 mm, 

– min. szerokość 600 mm, 

– min. długość 1450 mm. 

Pozostałe parametry oraz wizualizacja leżaka pozostanie zgodna z dokumentacją. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zakresie parametrów leżaka miejskiego: 

- min. wysokość całkowita 840 mm, 

- min. szerokość 650 mm, 

- min. długość 1450 mm, 

- rodzaj materiałów: blacha stalowa, płaskownik, 

- wykończenie elementów stalowych: ocynk, malowanie proszkowe na kolor RAL 7016 mat, 

- zabezpieczenie drewna: podkład grzybobójczy, lakier wodny (3 warstwy). 

 

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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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 28.03.2023 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 27.02.2023 r. do godziny 11.00.  

 

Rozdział XVIII Otwarcie ofert  

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2023 r. do godziny 11.15.  
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