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Dotyczy:   post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e przetargu 
nieograniczonego na: „ Karczowanie kwatery północne j pola refulacyjnego 
Mańków ”- numer sprawy - PO-II-370/ZZP-3/23/09.  
 
 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 
1655 wraz z późniejszymi zmianami.), wyjaśniam co następuje: 
 
Pytanie nr 1   
 
Proszę o: 
- Określenie powierzchni w m², arach lub hektarach terenu kwater pola refulacyjnego 
„Mańków”, która podlegać będzie pracom konserwacyjnym, a w szczególności 
powierzchni wnętrza północnej kwatery pola refulacynego „Mańków”, która podlegać 
będzie pracom zakresie karczowania krzaków i porostów, 
- w miarę moŜliwości określenie średniej wysokości lub przedziału wysokości krzaków i 
porostów występujących na terenie objętym zamawianymi pracami oraz zagęszczenia 
krzaków na tym terenie, 
- udzielenie informacji czy dopuszczalne jest karczowanie krzaków i porostów przy 
wykorzystaniu ręcznych narzędzi spalinowych (kos i pił spalinowych), czy teŜ w związku z 
bliskością rezerwatu przyrody wymagane jest wykonywanie pracy przy pomocy narzędzi 
ręcznych niemechanicznych. 
 
Odpowied ź nr 1 
- Powierzchnia karczowania wynosi 40 ha,  
- zakrzaczenie kwatery „średnie” według nomenklatury stosowanej w katalogach  
  nakładów  rzeczowych,  
- wysokość zakrzaczeń  około 2 - 3 m, 
- tak, jest moŜliwe karczowanie krzaków i porostów kosami i piłami spalinowymi. 
 
Pytanie nr 2   
 
Proszę o informację, w jakich okresach 400 metrowy odcinek drogi leśnej jest zalewany, 
czy w okresie wykonania zamówienia będzie przejezdny, czy moŜliwy będzie dojazd do 
obiektu (północnej kwatery pola refulacyjnego „Mańków”) drogą leśną. 
 
 
Odpowied ź nr 2   
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Warunki dojazdu drogą leśną przez rezerwat opisano w SIWZ, aktualnie nieprzejezdny.  
Wykonawca przed złoŜeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej w terenie dla oceny 
moŜliwości wykonania zamówienia.  
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