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Urz4d Miasta Mikolowa
Rynek 16

MrKotr,ow
PL 43-190
Mikol6w,

201r.PN-16

30. 0$,2011

U czestnicYPostEPowanlal
Kod C P V :
45233252-0Roboty w zakresienawierzchni ulic
ruroci4g6w'linii
45230000-8Roboty budowlanew zakresiebudowy
dr6g lolnisk i
autostrad,
komunikacyjnychi elektroenergetycznych,
kolei; wyrownywanieterenu
do ul. Dzieridzielil
Budowa parkingu zlokalizowanegor6wnolegle
w Mikolowie wraz z oSwietleniem

ustawY z dnia 29.01.2004r. Prawo zam6wien
przekazujEtreSdzitPYtania
(i. Dz. tJ. z 2010r. Nr 113, poz. 759z PoLn.zn.)
putrlicznych
)) z dnia28.06.201
1 r. wraz z odpowiedziar.
ertajqcw trYbie art. 38
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rownolegledo ul' Dzieridzielaw Mikolowie
DotyczY:Przet gu ,,Budowa.parkinguzlokalizoyanego
INFO t- ProjektGorki
projelito*6.s.pori4dzonEprzez
wrvz oSwietl em, w oparcluo do[u-entacjq
63
Sl4skieul' Ofiar OswiEcirnskich
"'
i zamierzamy
strony internetowejSIWZ dla ww' przetargu
demy, iZ pobralismy ze
proszQo wyjasnienietre$cisIs/Z:
wzi4cw n m udzial.Jednoczesnie
lnfl

wykonaniupelnegokorytowaniai usuniEciuwarstw
l . Na str.nr 1 r0SIWZ widnieje informacja,,po
,ro*y ukiad warstw konstrukcyjnych."Natomiasl:
istniej4ce nasypuniekontrolowanego-*vr.orue
posiaclagruboSc0'5 -" l'0 m'
acji geologicznejwynika ze .nasypniekontrolowany
z dok
niekontrolowanvch'}
qt!"+ *vf]iY 9.11)lJ::{.yo*
,ry n-il.zv0"r.ry".e
Proszqo rjiaSnienie
nowejkonstrukcji(.{8 cm)?
czy naIeZY ynie usun4i nasyp,doglEbokoSci
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Biuro Za;milwiei PublicznYch
W miejscu

PUBLICZNYCH

wiedi na

nienrlo

w Mikolowie!

jw. .
przetargu
r. OferentadotyczEce
nr l zdnia28.06.2011
Na nastgp ce zapytanie
. Na str.nr I
lstruej4cego

z: dokumen

f'roszqo wY.
c:zynale?y
i
udzielamy stgpujqcejodpowiedzi:
I powinienuwzglqdnicw ceniejednostkowejpozycjirobotziemnych
1. Wykon
prawdopod enstwo natrafi-eniana grunty o innej charakterystyceod przewidzianych

elementy.
lub inneniezinwentaryzowane
w pzedmi riachi dokumentacji
jednostkowej
pozycji
robotziemnych
powinien
w
cenie
uwzglgdnic
1r(:a
2. Wyko
posadowienia,
rejonie
w
pokladow
nienoSnych
prawdopod ienstwowystqpowania
konieczno dokonaniaich wymianyna podkladyz kruszywalamanegolub piasku.

Stosowac iq nalezyrownieZdo zapisoww pkt 5.3.
3. W miej ch wystqpowaniagruntownienoSnychnale2yje usunqci zastEpickruszywem
lamanym s;topniu zageszczeniaE2=80Mpa.

ls dla warstwpodbudowpowinienwynosicco najmniej0,97
ti zagqszczenia
4.W
modut JksztilteniapodloZaE2>80Mpa,przyczymE2lE1<2,2.'l
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