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Kraków, dnia 30 grudnia 2009 roku

strona internetowa www.khk.krakow.pl 
SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Postępowanie nr: 5 PN 2009 Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych na terenie planowanej lokalizacji budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie.

Pytanie nr 1. 

Ze względu na konieczność wykonania dokumentacji geologicznoinżynierskiej oraz hydrogeologicznej zgodnie z Ustawą "Prawo geologiczne i górnicze" (Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami) termin wykonania zamówienia podany w SIWZ jest za krótki za realizację powyższego zakresu prac. Naszym zdaniem realny termin wykonania w/w prac powinien wynosić 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował Dokumentację geotechniczną, która powinna umożliwić prowadzenie prac koncepcyjnych posadowienia obiektów budowlanych jakie są planowane dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie  Opracowania geologiczno - inżynierskiego wykonywanego w oparciu o przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia “Projekt prac geologicznych”. Szczegółowe rozpoznanie warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze będzie przeprowadzone na etapie postępowanie w sprawie przygotowywania projektu budowlanego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów powinny być więc opracowane w formie dokumentacji lub ekspertyzy geotechnicznej wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych pkt 8.1).

Stosowne zmiany zostaną naniesione w SIWZ. 

Pytanie nr 2. 

Czy znane jest lokalizacja i głębokość posadowienia projektowanych obiektów spalarni oraz obiektów infrastruktury drogowej, ponieważ na tej podstawie można zaprojektować ilość i głębokość otworów wiertniczych? Jeśli na obecnym etapie nie posiadają Państwo takich danych to Prosimy o określenie siatki wierceń (odległości pomiędzy otworami) dla całego terenu badań.


Informacje o projektowanym przedsięwzięciu znajdują się w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który dostępny jest pod tym odnośnikiem. http://www.khk.krakow.pl/bip/Pliki/Raport.pdf. W pozostałej części odpowiedź jak w Pytaniu nr 1 

Pytanie nr 3. 

Co rozumieją Państwo pod stwierdzeniem w załączniku nr 4 do SIWZ, punkt 3.1: "ustalenie zasobów wód podziemnych"? Dla tego typu inwestycji wykonuje się dokumentacje hydrogeologiczne w związku z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyszczać wody podziemne.

Zgodnie z założeniami projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę stacji rewaloryzacji żużli jako produktów podprocesowych termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Jednym z elementów procesu rewaloryzacji jest składowanie (sezonowanie żużli na wybetonowanych placach przez okres ok. 3-4 tygodni. Niezależnie od tego, ze place będą posiadały odprowadzenia wody deszczowej, istnieje jednak możliwość przedostania się niewielkiej ilości odcieków do gleby. Dlatego też oczekuje się określenia stanu (zasobów) wód  podziemnych dla projektowanej inwestycji.

Pytanie nr 4. 
Prosimy o określenie zakresu badań geochemicznych gruntów i wody.

Rozpoznanie stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego [opis rodzajów zanieczyszczeń (rodzaj przeprowadzonych badań laboratoryjnych powinien odpowiadać specyfice zagrożeń na danym terenie) i ich stężeń w odniesienie do norm polskich/wspólnotowych, , zwłaszcza zanieczyszczeń metalami ciężkimi

Pytanie nr 5. 

W związku z dużym zakresem projektowanych prac - kompleksowa dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz dokumentacja hydrogeologiczna poszerzona o analizy geochemiczne - kwota przeznaczona na realizację tego zadania jest niewystarczająca - jak Zamawiający zamierza rozwiązać ten problem?

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podawaną podczas publicznej sesji otwarcia ofert), możliwe jest  zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.


Pytanie nr 6. 


Prosimy o wyjaśnienia odnośnie rodzaju i terminów oddania wymaganych dokumentacji
Uzasadnienie: przedmiotowym zadaniem zgodnie z §5 pkt.2a SIWZ, jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz warunków geotechnicznych… W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 4 do SIWZ, p.9, opisane są wymagane elementy ekspertyzy: dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz dokumentacja hydrogeologiczna sporządzone zgodnie ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. 
Termin wykonania ekspertyzy podany w §6 SIWZ wynosi 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na procedury administracyjne w okresie od czasu rozpoczęcia prac geologicznych do uzyskania zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (hydrogeologicznej) potrzeba do 14 tygodni, w tym: zatwierdzanie projektu - do 30 dni, zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót wiertniczych po zatwierdzeniu projektu ‑ 14 dni, wydanie zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej - do 60 dni. 
Zatem czas przeznaczony przez Zamawiającego na wykonanie zadania jest zdecydowanie za krótki.

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1

Pytanie nr 7. 

Czy przedmiotem zamówienia jest również dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby wód podziemnych na terenie planowanej inwestycji? Dokumentacje takie sporządza się dla studni głębinowych – czy na przedmiotowym terenie znajduje się lub jest planowana studnia eksploatująca wody podziemne?

Zgodnie z założeniami projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę stacji rewaloryzacji żużli jako produktów podprocesowych termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Jednym z elementów procesu rewaloryzacji jest składowanie (sezonowanie żużli na wybetonowanych placach przez okres ok. 3-4 tygodni. Niezależnie od tego, ze place będą posiadały odprowadzenia wody deszczowej, istnieje jednak możliwość przedostania się niewielkiej ilości odcieków do gleby. Dlatego też oczekuje się określenia stanu (zasobów) wód  podziemnych dla projektowanej inwestycji.


Pytanie nr 8. 

Czy Zamawiający dysponuje projektem / projektami prac geologicznych?
Nie dysponuje

Pytanie nr 9. 

Czy Zamawiający udostępni szczegółowy plan sytuacyjny terenu (np. w skali 1: 1 000)?

Zamawiający dysponuje mapami ewidencyjnymi  z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, istnieje możliwość ich udostępnienia.

Pytanie nr 10. 

Czy w wykonanym raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko… znajdują się informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych podłoża inwestycji (profile litologiczne, głębokość położenia i jakość wód podziemnych)? jeśli tak – prosimy o udostępnienie tych danych

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jest udostępniony pod tym odnośnikiem: http://www.khk.krakow.pl/bip/Pliki/Raport.pdf.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie wymienione zmiany zostaną naniesione na dokumentację przetargową, dlatego też każdy z potencjalnych wykonawców zobowiązany jest przygotować ofertę wg zaktualizowanych dokumentów. O zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

Zmiany dotyczyć będą także terminów składania ofert i wykonania zamówienia

Treść wyjaśnień stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dodatkowe informacje o lokalizacji są także dostępne pod tym odnośnikiem: 

http://www.spalarnia.krakow.pl/LokalizacjaZTPO.html

