Lubaczów, dnia 22.06.2018 r.

ZP.3.20018

INFORMACJA O WNIESIENIU ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa budynku
magazynowo - składowego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) informuję, że w dniu 22.06.2018 r. o godzinie 0943 do
Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia o następującej treści:

W nawiązaniu do SIWZ do przedmiotu zamówienia: Budowa budynku magazynowoskładowego. Chciałbym otrzymać kilka wyjaśnień i uaktualnień co do przedmiotu, a
mianowicie:
1) W związku z wysokimi ścianami betonowymi, wymagane jest podparcie szalunków
zastrzałami, natomiast na podłożu gruntowym jest to nieosiągalne w dostatecznym stopniu, w
związku z tym należało by wprowadzić chudy beton na całości wykopu wewnątrz obrysu ścian.
2) Roboty budowlane wg. mapy ewidencyjnej będą prowadzone poza działkami objętymi
projektem budowlanym!!! (niezgodne numery działek, brak możliwości prowadzenia robót
budowlanych na działkach nie objętych projektem budowlanym)
3) Brak na terenie miejsca do składowania na odkład, trzeba uwzględnić wywóz ziemi wraz ze
składowaniem poza terenem budowy.
W jakim miejscu???
4) W projekcie na ścianach fundamentowych widnieje styrodur 5cm, natomiast nie jest on
uwzględniony.
5) Poziom ZGW (205,30-205,90) powyżej posadowienia (205,50), brak odwodnienia wykopu.
6) Brak żurawia bądź innej maszyny, która miała by za zadanie podać do wykopu / wyjąć
szalunki.(wykop > 3m).

7) Za mały rozkop względem poprawności pochylenia ścian wykopu, minimum 1:1,5 natomiast
uwzględniono ok. 1:0,5, (w takim przypadku należało by albo wykonać większy rozkop
uwzględniający większe pochylenie lub zastosować zabezpieczenie skarp „utrzymujące”
stateczność skarp).
8) Brak w zakresie robót wykonania warstw konstrukcyjnych posadzki parteru (problem
podobny do wykonania ścian fundamentowych, brak należytego oparcia stempli szalunków na
utwardzonym podłożu).
9) W projekcie uwzględniono tylko nadproża monolityczne bez zastosowania alternatywnego
nadproży prefabrykowanych.
10) W projekcie dodatkowo dla ścian fundamentowych uwzględniono folię kubełkową w opisie
technicznym – brak w kalkulacji.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania (art.38 ust.1 pkt 3 i ust.1a ustawy).
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