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Zielona Góra, 15 lutego 2021 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu
wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.

W dniu 3 lutego 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 45.1.
W związku z tym, że ściany garażu posiadają zaprojektowaną hydroizolację (przekrój przez warstwy
SP1) prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące zastosowanego gruntu do zasypek obwodowego
wykopu obiektu. Z informacji z dokumentacji geotechnicznej wynika, iż grunt pozyskany z wykopu to
prawie w 100 % nasyp niebudowlany z gruzem betonowym, cegłami i elementami organicznymi (czyli
zapewne belki, deski drewniane z rozbiórek jakie zostały wbudowane w nasyp na przełomie lat
1970/80). Biorąc pod uwagę przedłużoną gwarancję jaką daje potencjalny Wykonawca byłoby
nieodpowiedzialne stosowanie takiego nasypu niebudowlanego, który podczas zabudowywania
mógłby uszkodzić hydroizolację. Prosimy o potwierdzenie, że na zasypki obwodowe ma być
zastosowany nasyp niebudowlany pozyskany z wykopu. Decyzja na etapie realizacji i tak będzie
należeć do inspektora nadzoru Inwestorskiego stąd też prosimy o jednoznaczną odpowiedź.
Wyjaśnienie 45.1.:
Roboty budowlane dotyczące wykonania zasypów obwodowego wykopu obiektu należy wykonać z
należytą starannością. Do zasypek należy stosować materiał niezanieczyszczony, który nie będzie
powodował uszkodzeń wcześniej wykonanych elementów, w tym np. hydroizolacji. Do wykonawcy
będzie należeć ocena stanu gruntu zasypowego pozyskanego z wykopu. W przypadku gruntu
nienadającego się do zasypów należy go zutylizować i pozyskać grunt z zewnątrz.
Pytanie 45.2.
Z jakiego gruntu mają być wykonane skarpy obiektowe wzmacniane geokratami przestrzennymi. Czy
ma być zastosowany grunt z wykopu, czyli nasyp niebudowlany, czy też Oferent ma założyć w ofercie
zastosowanie gruntu pozyskanego z zewnątrz? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.
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Wyjaśnienie 45.2.:
Roboty budowlane dotyczące wykonania skarp należy wykonać z należytą starannością. Do zasypek
należy stosować materiał niezanieczyszczony. Do wykonawcy będzie należeć ocena stanu gruntu
zasypowego pozyskanego z wykopu. W przypadku gruntu nienadającego się do wykonania skarp
należy go zutylizować i pozyskać grunt z zewnątrz.

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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