
 
 

Susz, dnia 23.11.2015 r.  
Gmina Susz 
ul. Józefa Wybickiego 6 
14-240 Susz 
 
RLZP.III.060.1.9.2015 
 

Potencjalni Wykonawcy 
Planu zintegrowanych działań 
i rekultywacyjnych dla obszaru 
zlewni Jeziora Suskiego  

 
 
Dotyczy: wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego. 
 

W treści zapytania ofertowego z dnia 16.11.2015 r. dotyczącego zamówienia, którego 
przedmiotem jest opracowanie dokumentacji tj. „Planu zintegrowanych działań 
ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Suskiego” Zamawiający 
określił, Ŝe dokumentacja ma zawierać, w szczególności: 

1. Rozpoznanie procesów zachodzących w zlewni, w tym: 
1.2. wyniki badań hydrologicznych jeziora oraz cyklu badań fizykochemicznych  

i biologicznych wód jeziora i osadów dennych (obejmujących okres stagnacji 
zimowej i letniej oraz cyrkulacji wiosennej i jesiennej). 

PoniewaŜ w treści zapytania ofertowego nie uszczegółowiono w jakich punktach 
jeziora oraz jakiego rodzaju badania mają być wykonane. W związku z powyŜszym 
punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 
„Wyniki badań hydrologicznych jeziora oraz cyklu badań fizykochemicznych i biologicznych 
wód jeziora i osadów dennych (obejmujących okres stagnacji zimowej i letniej oraz cyrkulacji 
wiosennej i jesiennej). Badania, o których mowa powyŜej powinny być wykonane na 3 
stanowiskach (stanowisko północne, centralne i południowe) na obszarze Jeziora Suskiego.  
W ramach badań muszą być wykonane: 
 
Analizy fizyko-chemiczne wody, w tym: 

- tlen rozpuszczony (mg O2/L i % nasycenia), temperatura, pH, przewodnictwo 
właściwe, potencjał redox, mętność, zawartość chlorofilua  – mierzone  
w kolumnie wody od powierzchni do dna w odstępach co 30-50 cm, 

- fosfor całkowity, organiczny i mineralny, oraz azot całkowity, amonowy, 
azotynowy i azotanowy; oraz rozpuszczona materia organiczna i CHZT – 
mierzone w próbkach wody powierzchniowej (0,5 m) oraz przydennej (0,5 m 
nad dnem), 

- widzialność krąŜka Secchi. 
 
Analizy biologiczne wody, w tym: 

- BZT5, 
- ogólna liczebność bakterii,  
- potencjał metaboliczny bakterii do wykorzystywania i degradacji 20-30 róŜnych 

substancji organicznych, 
- skład fitoplanktonu ze szczególnym uwzględnieniem występowania sinic. 

 
Analizy fizyko-chemiczne osadów dennych mierzone w warstwie osadów 0 – 10 cm,  
w tym: 

- tlen rozpuszczony (mg O2/L i % nasycenia), temperatura, pH, przewodnictwo 
właściwe, potencjał redox , CHZT, 

- fosfor całkowity, organicznym, mineralny, 
- zawartość frakcji organicznej i mineralnej, 
- EHP0 (zdolność sorbcyjna fosforu). 



 
Analizy biologiczne osadów, w tym: 

- BZT5, 
- potencjał metaboliczny bakterii do wykorzystywania i degradacji 20-30 róŜnych 

substancji organicznych”. 
 
 

Proszę uwzględnić ww. wyjaśnienia podczas wyceny usługi i formułowania treści 
oferty. W przypadku podmiotów, które do dnia otrzymania ww. wyjaśnień złoŜyły oferty do 
siedzimy Zamawiającego proszone są o przesłanie potwierdzenia treści oferty na adres 
fundusze@susz.pl lub w przypadku, gdy złoŜona oferta nie uwzględnia zakresu podanych 
wyŜej badań o jej wycofanie i ewentualne złoŜenie oferty prawidłowej. 

 
 

Z powaŜaniem,  
 
         /-/ Zdzisław Zdzichowski 
 
         Zastępca Burmistrza Susza 

 
 


