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Wyjaśnienie nr 1 

Dotyczy  przetargu   Rekultywacja  i  zagospodarowanie  składowiska  odpadów  w  Zębowicach-

Malinowie.

W projekcie budowlanym:

1.  na str. 12  zapis :

Na  tak  przygotowanej  wierzchowinie  należy  uformować  warstwę  izolacyjną  

i  urodzajną.  Przy  formowaniu  tej  warstwy  należy  wykorzystać  łącznie  masy  ziemne  

i  mineralne w ilości  5910 m3 (Ryc.  3b).Warstwa izolacyjna będzie składać się z trzech  

podwarstw: warstwy piasku o miąższości 20 cm bezpośrednio zalegająca na złożu odpadów,

następnie zostanie uformowana podwarstwa gliny o współczynniku wodoprzepuszczalności 

K<10-7 o miąższości  60 cm.  Następnie zostanie uformowana 20 cm warstwa urodzajna  

z ziemi próchnicznej (Ryc. 4a i 4b). 

zastępuje się zapisem:

Na  tak  przygotowanej  wierzchowinie  należy  uformować  warstwę  izolacyjną  

i  urodzajną.  Przy  formowaniu  tej  warstwy  należy  wykorzystać  łącznie  masy  ziemne  

i  mineralne w ilości  6852 m3 (Ryc.  3b).Warstwa izolacyjna będzie składać się z trzech  

podwarstw: warstwy piasku o miąższości 20 cm bezpośrednio zalegająca na złożu odpadów,

następnie zostanie uformowana podwarstwa gliny o współczynniku wodoprzepuszczalności 

K<10-7 o miąższości ok 80 cm. Następnie zostanie uformowana 20 cm warstwa urodzajna 

z ziemi próchnicznej (Ryc. 4a i 4b). 

2. na str. 14  zapis:

Bilans  mas  ziemnych,  mineralnych  i  odpadów  do  przemieszczenia  lub  przewiezienia  

w ramach rekultywacji składowiska odpadów w Zębowicach

Materiał wykorzystany 

do rekultywacji

Kwatera 

[m3]

Piasek o granulacji 2-0,05,mm 1182

Glina o współczynniku

wodoprzepuszczalnosci K<10-7

3546

Humus o zawartosci wegla

org.>1,5%

1182

Razem masy mineralne 5910

zastępuje się zapisem:

Materiał wykorzystany 

do rekultywacji

Kwatera 

[m3]

Piasek o granulacji 2-0,05,mm 1182

Glina o współczynniku

wodoprzepuszczalnosci K<10-7

4488

Humus o zawartosci wegla

org.>1,5%

1182

Razem masy mineralne 6852



3. na str. 19  zapis:

4.5. Rekultywacja szczegółowa

Wierzchowina kwatery 

Działka nr 101/8 obręb Zębowice

Powierzchnia całkowita – 0,5610 ha

Kubatura  mas: do  lokalnego  przemieszczenia;  odpady  -  1100  m3,  (formowanie  

i przemieszczanie warstwy odpadów o miąższości ok. 20 cm), masy ziemne - 5910 m3,

Opis  stanu: teren  równy  o  niewielkich  deniwelacjach,  -  wierzchowina  złoża  odpadów,  

dojazd bardzo dobry.

Prace ziemne:  lokalne przemieszczenie mas odpadów - niwelacja powierzchni, założenie  

na całej wierzchowinie warstwy izolacyjnej, złożonej z następujących podwarstw: 

· warstwa drenująca – piasek o miąższości 20 cm – 1182 m3

• warstwa izolacyjna – glina o współczynniku filtracji K<10–7, miąższość 60 cm–3546m3

•  założenie  warstwy  urodzajnej próchnicznej  o  miąższości  20  cm  o  zawartości  węgla

organicznego powyżej 1,5% - 1182 m3

zastępuje się zapisem:

4.5. Rekultywacja szczegółowa

Wierzchowina kwatery 

Działka nr 101/8 obręb Zębowice

Powierzchnia całkowita – 0,5610 ha

Kubatura  mas: do  lokalnego  przemieszczenia;  odpady  -  1100  m3,  (formowanie  

i przemieszczanie warstwy odpadów o miąższości ok. 20 cm), masy ziemne - 6852 m3,

Opis  stanu: teren  równy  o  niewielkich  deniwelacjach,  -  wierzchowina  złoża  odpadów,  

dojazd bardzo dobry.

Prace ziemne: lokalne przemieszczenie mas odpadów - niwelacja powierzchni, założenie  

na całej wierzchowinie warstwy izolacyjnej, złożonej z następujących podwarstw: 

• warstwa drenująca – piasek o miąższości 20 cm – 1182 m3

• warstwa izolacyjna – glina o współczynniku filtracji K<10–7, miąższość ok. 80 cm–4488m3

•  założenie  warstwy  urodzajnej  próchnicznej  o  miąższości  20  cm  o  zawartości  węgla

organicznego powyżej 1,5% - 1182 m3


