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ZP.271.0007.2022 

Wyjaśnienia i zmiana 

treści specyfikacji warunków zamówienia nr 3 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na budowę drogi 

gminnej  do terenów inwestycyjnych w południowej części 

Nowej Soli. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 

2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje 

treść pytań, wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie nr 27 (numeracja prowadzona narastająco) 

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie podbudów pod drogę, poboczy oraz 

nawierzchni drogi serwisowej z kruszywa pomiedziowego o uziarnieniach zgodnych z 

projektem budowlanym. Nadmieniamy, że zaproponowane kruszywo pomiedziowe 

posiada wszystkie wymagane deklaracje, atesty i jest dopuszczone do stosowania  

w budownictwie, a odległości z miejsca produkcji, tj. Huty Miedzi Głogów w znacznym 

stopniu wpłynie na koszty realizacji inwestycji. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa pomiedziowego  

o uziarnieniach zgodnych z projektem budowlanym, z wyłączeniem poboczy oraz 

nawierzchni drogi serwisowej. 

Pytanie nr 28 

Wykonawca wnosi o dołączenie, do dokumentacji przetargowej, brakujących 

dokumentów SST: D.03.01.01B oraz D.06.01.02, zgodnie z kosztorysem ofertowym 

dotyczącym Przepustu P4 w km 2+455,61.   

Odpowiedź 

Symbol specyfikacji D.03.01.01B został podany omyłkowo, gdyż taka specyfikacja nie 

występuje. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru przepustów zawiera 

specyfikacja D.03.01.02, która została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 

opublikowania SWZ. 

Specyfikacja D.06.01.02 jest zawarta w opracowaniu p.n. CZĘŚĆ IVb. SZCZEGÓŁOWE 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ETAP 

II (plik o nazwie SST Droga – etap III.doc), która została zamieszczona na stronie 

internetowej w dniu opublikowania SWZ. 
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W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca 2022 r. do godz. 

10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 11:00. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 26 kwietnia 2022 roku. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część 

specyfikacji warunków zamówienia. 

 
Prezydent Miasta Nowej Soli 
(-) Jacek Milewski 
/podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym/ 
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