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Urząd Miejski w Nowej Soli, Wydział Zamówień Publicznych 

Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól 

 

ZP.271.0005.2021                                                    Nowa Sól, dnia 30 maja 2021 r. 

 

Wyjaśnienia  

treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zagospodarowanie 

terenu zieleni przy ulicy Zygmunta Starego w Nowej Soli – część 

1 budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz ciągów pieszych wraz 

z oświetleniem terenu. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517, 2275 

i 2320) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz 

wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie nr 1 

Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie rozwiązań wysokościowych, 

przekrojów poprzecznych oraz podłużnych ciągów do wykonania. Obecnie na terenie 

objętym opracowaniem występują liczne zastoiska wody. 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnie ciągów komunikacyjnych należy 

wynieść na min. 0,20 m, przy czym: 

− niweletę ścieżek 5 i 6 oraz utwardzenia terenu przy tych ścieżkach należy 

dowiązać do istniejących rzędnych nawierzchni ul. Zamiejskiej i Kombatantów, 

− niweletę ścieżki nr 1 dopuszcza się poprowadzić „po terenie” lub z niewielkim 

wyniesieniem względem rzędnych istniejących, 

− dla pozostałych ścieżek w/w warunek obowiązuje na odcinkach naturalnych 

zaniżeń terenu. W miejscach, gdzie ścieżki przebiegają po zawyżeniach 

terenowych nie jest konieczne dodatkowe wynoszenie ich niwelety. Spadki 

podłużne projektowanych ścieżek w terenie pofałdowanym nie powinny 

przekraczać 4% (co wskazano w dokumentacji projektowej). 

Ponadto teren pod place zabaw i stref aktywności, na obszarach naturalnych zaniżeń 

należy przed wykonaniem nawierzchni naturalnej wynieść na wysokość 

projektowanych przy nich ciągów komunikacyjnych. W tym celu zamawiający 

dopuszcza wbudowanie niezanieczyszczonego gruntu pochodzącego z wykopu lub 

robót polegających na reprofilacji terenu inwestycji. 
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Pytanie nr 2 

Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie dokumentacji geologicznej terenu 

objętego inwestycją, określającą warunki gruntowo-wodne (nośność podłoża, 

przydatność gruntu z wykopu do wbudowania w nasyp, poziom wód gruntowych). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej terenu objętego inwestycją.  

 

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji 
warunków zamówienia. 

 

Prezydent Miasta Nowej Soli 

(-) Jacek Milewski 

                                                                           Podpisano elektronicznie 


