
Dot. Odpowiedzi na pytania wykonawcy

Pytanie 1

„W dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stwierdzono występowanie wody gruntowej na

poziome posadowienia fundamentów projektowanego obiektu. Pierwszy poziom wody

gruntowej posiada zwierciadło swobodne stabilizujące się na głębokości 0,96- 1,80 mp.p.t.
tj. na rzędnych 0,50-0,25 m n.p.m. Drugi poziom wód gruntowych posiada zwierciadło napięte

nagłębokości 5,2-5,0 mp.p.t. i stabilizujące się wg danych archiwalnych na rzędnych ca {-

] 0,3— [-] 0,7 m n.p.m. W celu wykonania robot fundamentowych należy zastosować

długotrwałe osuszanie wykopu z zastosowaniem systemów igłofiłtrowych.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie miejsca zrzutu zasysanej wody.

Czy zamawiający posiada zgodę na zrzut zasysanej wody do wskazanego miejsca?

Czy Wykonawca będzie obciążany opłatami za zrzut zasysanej wody do wskazanego miejsca? "

Odpowiedź na pytanie 1

Rzędna spodu płyty fundamentowej /-/1,87 m = /-/0,02 m n.p.m.

Zgodnie z załączoną do przetargu dokumentacją zakłada się prowadzenie prac w porze suchej.

Roboty będą prowadzone w wykopie , w którym nie będzie zalegać woda.

Roboty przy wykonywaniu płyty można wykonać w trzech etapach zgodnie z dylatacją

budynku, więc nie zachodzi konieczność wykonania całkowitego wykopu do projektowanej

rzędnej.

Jeżeli zajdzie taka konieczność , to zgodnie z możliwościami i usprzętowieniem Wykonawcy

dopuszcza się wykonanie lokalnego odwodnienia wykopu, jednakże strefa oddziaływania prac

przy obniżeniu zwierciadła wody gruntowej musi się zamknąć w działce Inwestora.
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Pytanie 2

„ Po czyjej stronie pozostaje wykonanie projektu ciągłego odwodnienia wykopów w trakcie

realizacji prac fundamentowych? "

Odpowiedź na pytanie 2

Jeżeli zajdzie taka konieczność to projekt odwodnienia i wymagane prawem zgody są po stronie

Wykonawcy.

Pytanie 3

„ Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne na potrzeby ciągłego odwodnienia

wykopów w trakcie realizacji prac fundamentowych? "

Odpowiedź na pytanie 3

Przy braku oddziaływania na działki sąsiednie zgody i operat wodnoprawny nie są wymagane.

Pytanie 4

„Dokumentacja geologiczno- inżynierska mówi o złożonych warunkach gruntowo-wodnych i

należy przewidzieć konieczność prowadzenia nadzoru geotechnicznego nad robotami

ziemnymi. Proszę o informację czy zamawiający potwierdza obowiązek zapewnienia nadzoru

geotechnicznego nad w/w pracami i kto ponosi koszty zapewnienia tego nadzoru? "

Odpowiedź na pytanie 4

Obowiązek zapewnienia nadzoru geotechnicznego oraz koszty z nim związane są po strome

Wykonawcy. Odbiory pośrednie i końcowe , m.in. odbiór wykopu i kontrola zagęszczenia,

muszą kończyć się po przeprowadzeniu niezbędnych badań i załączeniu wyników protokołem

odbioru częściowego lub końcowego .

Przy braku oddziaływania na działki sąsiednie zgody i operat wodnoprawny nie są wymagane.


