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SPZ.271.41.2019

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

WYKOSZENIE ROŚLINNOŚCI ZE ZBIORNIKA WODNEGO BUGAJ ORAZ KĄPIELISKA 
SŁONECZKO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ:

Pytanie 1:
Mechaniczne wykoszenie roślinności porastającej dno kąpieliska Słoneczko: 
 jaka jest powierzchnia do wykoszenia dna? 
 jaka jest głębokość do dna ? 
Odpowiedź:
Powierzchnia do koszenia dna do 2 ha. Średnia głębokość kąpieliska to 1,1 m.

Pytanie 2:
Mechaniczne wykoszenie części skarp zbiornika Wodnego Bugaj i kąpieliska Słoneczko, 
 jaka jest powierzchnia do wykoszenia skarp ?
 czy powstała biomasa może zostać rozdrobniona i pozostawiona (koszenie za pomocą kosiarek 

bijakowych)?
Odpowiedź:
Kąpielisko Słoneczko: powierzchnia skarp do wykoszenia do 0,2 ha. 
Zbiornik wodny Bugaj: powierzchnia skarp do wykoszenia 1,10 – 1,15 ha.
Powstała biomasa nie może być rozdrobniona i pozostawiona, musi być wykoszona 
i usunięta zarówno z wody jak i ze skarp.

Pytanie 3:
Wykoszenie roślinności porastającej dno zbiornika wodnego Bugaj po lewej stronie licząc
od betonowego wału o długości ok. 800 m i szerokości ok 20 m od brzegu lustra wody
- jaka jest powierzchnia do wykoszenia dna? 
- jaka jest głębokość do dna ?
Odpowiedź:
Przewidywana powierzchnia koszenia nie większa niż wskazana 1,6 ha, w tym powierzchnia 
dna to ok. 70% tej powierzchni. 
Średnia głębokość zbiornika wodnego Bugaj wynosi 1,6 m.
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Pytanie 4:
Koszenie powinno się odbyć się w jak najmniejszej odległości od dna zbiornika – nie więcej 
niż 10 cm – zastanawiamy się czy ten warunek jest prawidłowo napisany? Ponieważ dno raczej 
nie jest równe, kosa na łodzi koszącej obniżą się do około 1m poniżej lustra wody.
Odpowiedź:
Wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
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