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ZP.271.24.2017         

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa budynku krytej pływalni z częścią 
dydaktyczno- biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, 
wraz z zagospodarowaniem terenu  
 
 
 W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytania: 
 
 
Pytanie 1   W dniu 19.06.2017 została załączona do SIWZ dokumentacja geotechniczna. 
Wg informacji od firm specjalistycznych nie jest ona miarodajna do wyceny ścianki szczelnej, gdyż 
określone są tylko przekroje do głębokości  4 m i jednego odwiertu do 6 m. Brak jest podanej 
głębokości warstwy nieprzepuszczalnej. 
a) konieczne będzie wykonanie głębszych odwiertów. 
b) koszt wykonania ścianki szczelnej do może dużej głębokości (niewiadomej) znacznie zwiększa 
cenę i naraża wykonawcę na duże ryzyko . 
 wg przedmiarów głębokość ścianki jest 2,85 m 
Na jaką głębokość należy przyjąć do wyceny zabicie ścianki? 
Czy w przypadku konieczności wykonania ścianki do dużej głębokości Inwestor przewiduje dopłatę  
za ten element? 
Dostarczona dokumentacja nie określa ściśle warunków wykonawczych wobec wymaganej  ceny 
ryczałtowej  
Prosimy Inwestora o zajęcie stanowiska  
Odpowiedź 1 Wszystkie otwory z dokumentacji geotechnicznej nie wykazują dotarcia  
do warstwy nieprzepuszczalnej, dlatego podczas wykonywania elementów poniżej lustra wody 
gruntowej należy liczyć się ze stałymi sączeniami i odpompowywaniem wody z wykopu.  
W przypadku konieczności wykonania ścianki do dużej głębokości Inwestor nie przewiduje 
dopłaty za ten element. Koszt po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 2 W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych na pytanie nr 55 i 56 proszę o jednoznaczną 
odpowiedź - czy w ofercie należy ująć instalacje elektryczne Parkingu (instalacja oświetlenia parkingu 
oraz elementy niezbędne do jej zasilenia czyli kable i rozdzielnica RO)? 
Odpowiedź 2 Nie wchodzi w zakres zadania 
 
Pytanie 3 Ponownie proszę o udostępnienie schematu rozdzielnicy Parking RO. Schematu 
rozdzielnicy RO nie ma wśród załączonych schematów 
Odpowiedź 3 Nie wchodzi w zakres zadania. 


