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ZP.271.0010.2022 

Wyjaśnienia i zmiana  

treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę placu  

z budową przyłącza linii kablowej nn pomiędzy budynkami przy 

ul. Szkolnej w 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 i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie nr 1  

Jakiego kształtu ma być betonowa kostka brukowa typu ekologicznego (poz. 24 i 25 

obmiaru). 

Odpowiedź 

Należy zastosować betonową ekologiczną kostkę brukową o następujących 
parametrach -  grubość 8 cm, kształt: kwadrat, o wymiarach nie większych niż 
200x200mm z wypustkami, której ułożenie tworzy szeroką spoinę, kolor grafitowy. 
W przypadku betonowej kostki brukowej, należy zastosować kostkę o następujących 
parametrach: grubość 8 cm,  kolor szary, składająca się z 3 elementów o wymiarach 
nie większych niż: 1 element – 180x120mm, 2 element - 120x120mm, 3 element - 
90x120. 
 

Pytanie nr 2 

Cechy ławki parkowej z oparciem oraz koszy na odpady. 

Odpowiedź 

Ławka miejska typu "antywandal" 

• minimalne wymiary: długość 195 cm,  wysokość 80 cm, głębokość 70 cm  

• konstrukcja ławki: rura stalowa Φ 38 – 40 mm, wykonana z dwóch stalowych 

nóg, których profil stanowi jednocześnie podłokietnik, pośrodku ławki 

zamontowany stalowy płaskownik, dodatkowo wzmocniony od spodu, 

malowana proszkowo – kolor czarny 

• siedzisko i oparcie z deski drewnianej  impregnowanej i malowanej lakierobejcą 

w kolorze palisander, 

• montaż poprzez przykręcenie do cokołów betonowych i wkopanie do gruntu 
 

zdjęcie poglądowe 
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Kosz stalowy  

• pojemność kosza na śmieci: min. 35l  - max. 40 l 

• kubeł stalowy ocynkowany uchylny 

• konstrukcja kosza - rura stalowa Φ 38 – 40 mm, malowana proszkowo, rura 

gięta w łuk jak na zdjęciu poglądowym poniżej 

• kolor czarny 

• montaż poprzez przykręcenie do cokołów betonowych i wkopanie do gruntu 

 

zdjęcie poglądowe 

 

 
 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 

10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 14 maja 2022 roku. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia. 

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

 


