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39-300  Mielec

           

Zaproszenie do złożenia oferty

na wykonanie dokumentacji geotechniczna – (wstępne)  rozpoznanie warunków gruntowo – 
wodnych  na terenach  inwestycyjnych w Woli Mieleckiej o powierzchni 18,2624 ha 
w tym działka:

• nr 1450 o pow. 11,6030 ha,
• nr 1449 o pow. 6,6594 ha. 

Dokumentacja powinna zawierać:

I. Część opisowa:

Informacje ogólne o terenie projektowanych prac 
Charakterystyka terenu badań.
Położenie geograficzne.
Budowa geologiczna.
Warunki hydrogeologiczne.
Charakterystykę wydzielonych zespołów litogenetycznych wraz  z oceną właściwości 
fizykomechanicznych gruntów tworzących  te zespoły.
Ustalenie poziomu wód podziemnych, amplitudy wahań i stanu  położenia maksymalnego 
zwierciadła wód podziemnych, określenie agresywności wód do betonu.     
Opis zjawisk i procesów geodynamicznych i antropogenicznych.  
Wskazania dotyczące sposobu racjonalnego posadowienia obiektów.
Wnioski i zalecenia.

                
Dodatkowo w opisie należy umieścić dane :

-   dotyczące orientacyjnych wartości dopuszczalnych obciążeń gruntów dla każdej warstwy 
geotechnicznej.

II. Część graficzna.

1.Mapa  dokumentacyjna z naniesionymi geodezyjnie o znanych współrzędnych i 
 wysokościowych wykonanych otworów geotechnicznych oraz sond. (minimum jeden otwór i 
jedna sonda na 0,5 ha działki).  Głębokość wierceń i sondowań nie mniejsza niż 5 m. Sonda 
dynamiczna (grunty piaszczyste) lub krzyżakowa(słabe grunty spoiste)
2. Karty otworów geotechnicznych.
3. Przekroje geotechniczne.

Część  graficzna  powinna  zawierać  plan  sytuacyjny  i  przekroje  geotechniczne.  Na  planie 
sytuacyjno  -  wysokościowym  muszą  być  naniesione  punkty  wierceń  i  linie  przekrojów 
geotechnicznych,  a  jeżeli  były  wykonywane  odkrywki,  to  zaznaczone  są  miejscami  ich 
lokalizacji. Przekroje geotechniczne przedstawiają obraz warstw gruntu znajdujących się w 



podłożu. Zaznaczone są na nich: przebieg warstw gruntów i głębokość ich zalegania.  Dla 
każdej warstwy określony jest rodzaj i stan gruntu, podane są symbole geotechniczne, a także 
poziomy wód gruntowych.

Wymagane uprawnienia geologiczne  :

- geologiczno-inżynierskie lub hydrogeologiczne 

Wymagania dodatkowe

Charakterystyka  warunków  hydrogeologicznych  (wodnych)  musi  zawierać  informacje 
dotyczące głębokości zalegania wód gruntowych i prognozy wahań tych poziomów. 

Charakterystyka geotechniczna powinna zawierać opis warstw gruntów znajdujących się na 
działce z podanymi głębokościami zalegania i grubościami warstw. Dla każdej wydzielonej 
warstwy geotechnicznej muszą być podane parametry geotechniczne potrzebne do wykonania 
obliczeń projektowych: wilgotność i gęstość gruntu, kąt tarcia wewnętrznego i spójność – w 
oparciu  o  korelacje  z  wyznaczonymi  w  terenie  stopniami  zagęszczenia  lub  plastyczności 
gruntu.

Wnioski i zalecenia

Informacje dotyczące  wyboru sposobu posadowienia,  rodzaju i  stanu gruntów, na których 
będą  się  opierać  fundamenty,  głębokość  zalegania  wód gruntowych  z  podaną  rzędną  ich 
poziomów. 

Dokumentacja sporządzić w 4 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym 
Dokumentacje należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 1998 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz .U. nr 126, poz. 839) oraz PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 
Zasady ogólne.

Terminy realizacji zamówienia:

• 31 marzec 2012r.

Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę oferenta.
2. Cenę brutto za wykonanie dokumentacji.
3. Wykaz  osób  zaangażowanych  w  opracowanie  dokumentacji  posiadające  odpowiednie 

uprawnienia.
4. Wypis z właściwego rejestru potwierdzający  fakt prowadzenia działalności gospodarczej,
5. Doświadczenie  potwierdzenie  referencjami  z  minimum  trzech  realizacji  adekwatnych  do 

przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do 23.02.2012r. do godz. 1000   w Urzędzie Gminy Mielec, ul. 
Jadernych 7 , 39-300 Mielec.
Kryterium oceny ofert – cena 100%


