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/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
dot.:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1)
Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.: „Budowa hali
magazynowo – garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo – Mostowego Nr 1 w Sokółce”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129
z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z
wyjaśnieniami:

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR I
Pytanie nr 1:
Zgodnie z udostępnioną dokumentacją ,,Opinia Geotechniczna oraz Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego" wynika że na
terenie inwestycji występują nasypy niekontrolowane o głębokości od 0,5 do 1,2m. Prosimy o wyjaśnienie, czy zaprojektowane
warstwy pod nawierzchnie utwardzone na rysunku: ,, PRZEKRÓJ PIONOWY PRZEZ TEREN UTWARDZONY" uwzględniają
występowanie tych niekontrolowanych gruntów i czy są wystarczające do wykonania na nich projektowanych warstw nawierzchni
utwardzonych? Czy może należy wzmocnić dodatkowo słaby grunt np geomembranami/geowłókninami, czy może należy wymienić
te zalegające słabe grunty? Prosimy o wytyczne.
Odpowiedź nr 1:
W udostępnionej dokumentacji ,,Opinia Geotechniczna oraz Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego" w pkt. 3 „Wnioski”
wskazano, iż poza rejonem otworu nr 2 gdzie występuje nasyp niebudowlany humusowo-piaszczysty o miąższość ok 0,5m konieczny
do usunięcia w pozostałych otworach występuje nasyp z piasku drobnego i średniego, który może zostać wykorzystany jako podłoże
pod warunkiem dogęszczenia. Dlatego też w przedmiarze robót budowlanych w dziale 10. Roboty drogowe w pozycjach od 77 do
79 ujęto roboty ziemne na głębokość 0,6m, a wiec głębszą niż warstwa nasypu niebudowlanego zalegającego w rejonie otworu nr
2 przewidzianego do usunięcia. Założyć więc można iż istniejące podłoże po dogęszczeniu będzie nadawało się do bezpośredniego
posadowienia zaprojektowanych warstw podbudowy.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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