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Warszawa, 21.03.2023 r. 

Dotyczy: Zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na 
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.: Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody w oparciu o istniejącą zastawkę na Kanale 
Sobieskiego w Warszawie (Działka nr 32 obręb 1-05-46, Dzielnica Wilanów, Warszawa, woj. 
Mazowieckie, identyfikator działki: 146516_8.0546.32). Znak sprawy DAS.2401.2.1.MŻ.2023. 

Zamawiający udostępnia treść zapytań do Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści 
Zapytania ofertowego. 

Pytanie nr 1: Jaki powinniśmy przyjąć poziom piętrzenia i w jakim układzie wysokościowym jest on 
wyrażony? Istnieje rozbieżność pomiędzy OPZ, gdzie podano wartość 83.00m n.p.m. oraz we wzorze 
umowy gdzie podano 82.80 m n.p.m.   
Odpowiedź: Poziom piętrzenia powinien wynosić 83,00 m n.p.m. Układ Kronsztadt 86. 

Zmianie ulega § 1 ust. 5 pkt 3) Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, 
w następujący sposób: 
Pozyskanie i przygotowanie aktualnych danych hydrologicznych, niezbędnych do wykonania obliczeń, 
analiza danych, ustalenie poziomu piętrzenia Jeziora Wilanowskiego na zastawce na Kanale 
Sobieskiego do rzędnej 83,00 m n.p.m., ustalenie najwyższego, dopuszczalnego poziomu piętrzenia 
podczas wezbrań oraz  określenie zakresu oddziaływania piętrzenia tzw. cofki itp. – dokumentacja  
opisowa wraz z ewentualnymi załącznikami graficznymi.  
Pytanie nr 2: Jaka ma być ilość zdjęć z inwentaryzacji i czy mają one przedstawiać coś szczególnego, 
nie koniecznie obrazujące kwestie techniczne?   
Odpowiedź: Dobór lokalizacji zdjęć i ich liczbę dobierają Państwo sami. Dokumentacja ma 
przedstawiać elementy kluczowe dla wykonania operatu np. stan konstrukcji zastawki, zdjęcia 
wodowskazów. Dodatkowo mogą być to widoki ogólne elementów układu wodnego np. Kanał 
Sobieskiego, Jezioro Wilanowskie etc. 

Pytanie nr 3: Czy posiadają Państwo jakieś dane dotyczące podtopień w ostatnich okresach czasu, 
jeśli tak to czy te dane są powiązane jakoś z łata wodowskazową tuż przy budynku Wodozbioru?   
Odpowiedź: Posiadamy ciągły pomiar wysokości lustra wody w Jeziorze Wilanowskim. Na tej 
podstawie można wskazać kiedy występowały podtopienia. Czujka pomiarowa znajduje się w rejonie 
Pompowni a jej pomiary są spójne z wynikami z łaty wodowskazowej. 

Pytanie nr 4: Czy zostanie udostępniony wcześniejszy operat wodnoprawny na przedmiotową 
zastawkę?   
Odpowiedź: Wcześniejszy operat Wodnoprawny NIE zostanie udostępniony. 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający uwzględniał potencjalny wpływ podniesienia obecnego poziomu 
piętrzenia do wartości 83.00m n.p.m. na bezpieczeństwo (możliwość podtopienia) zabytkowego 
budynku Wodozbioru Wilanowskiego?    
Odpowiedź: Zgodnie z posiadaną wiedzą poziom posadzki przy niższym wejściu do Pompowni 
znajduje się powyżej zakładanego poziomu podwyższenia piętrzenia. 

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający uwzględniał potencjalny wpływ podniesienia obecnego poziomu 
piętrzenia do wartości 83.00m n.p.m. na Dopływy zasilające Jezioro Powsinkowskie, tj. Rów 
Natoliński oraz Rów Powsinkowy, których rzędne dna znajdują się poniżej tego poziomu?    
Odpowiedź: Muzeum wcześniej nie przeprowadzało analiz w tym zakresie. Do wykonawcy należy 
m.in.: 
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 Pozyskanie i przygotowanie aktualnych danych hydrologicznych, niezbędnych do wykonania 
obliczeń, analiza danych, ustalenie poziomu piętrzenia Jeziora Wilanowskiego na zastawce na 
Kanale Sobieskiego do rzędnej 83,00 m n.p.m., ustalenie najwyższego, dopuszczalnego poziomu 
piętrzenia podczas wezbrań oraz  określenie zakresu oddziaływania piętrzenia tzw. cofki itp. – 
dokumentacja  opisowa wraz z ewentualnymi załącznikami graficznymi. 

 Ocena oddziaływania nowych poziomów piętrzenia na okoliczne nieruchomości, ewentualne 
pomiary wysokościowe uzupełniające, wywiad terenowy – dokumentacja  opisowa wraz z mapami 
wektorowymi. Ponadto dane wektorowe niestanowiące treści mapy zasadniczej powinny zostać 
przekazane w formacie SHP lub w postaci klas obiektów wewnątrz geobazy plikowej. 

Pytanie nr 7: Termin wykonania Przedmiotu umowy wynosić będzie 8 miesięcy (zgodnie z §2 pkt.2 
Umowy czy 14 dni (zgodnie z Zał. Nr 5 do Umowy) od daty podpisania umowy ? 
Odpowiedź: Termin wykonania przedmiotu umowy będzie wynosił 8 miesięcy od daty podpisania 
umowy. 

Załącznik nr 5 do Umowy ulega zmianie w następujący sposób: 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

Nazwa Termin realizacji Udział procentowy 
kwoty wynagrodzenia 

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie 
wody  

do 14 tygodni od dnia 
podpisania umowy 

80% 

2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej 
i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

do 10 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 

20% 

 
Terminy realizacji opisane w tabeli zostaną ustalone z Wykonawcą z którym zostanie podpisana 
umowa. 


