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Warszawa, 22.03.2023 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 treści 
Zapytania ofertowego. 

Pytanie nr 8: Czy urządzenie wodne objęte zamówieniem objęte było przeglądami dotyczącymi jego 

stanu technicznego? 

Odpowiedź: Urządzenie nie było objęte przeglądami dot. stanu technicznego. 

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający posiada aktualne lub historyczne dane hydrologiczne i 

hydrogeologiczne dotyczące obszaru, na którym zlokalizowany jest przedmiot przedmiotowej oferty? 

Odpowiedź: Muzeum posiada dane pomiarowe z piezometrów rozlokowanych na terenie Założenia 
Pałacowo-Ogrodowego. W przypadku danych geologicznych posiadamy dane z odwiertów 
wykonanych na terenie Rezerwatu przyrody Morysin. 

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający posiada aktualne/obowiązujące pozwolenie wodnoprawne dla 

istniejącej zastawki? Jeśli tak - czy Zamawiający występował do GDOŚ z wnioskiem i czy udostępni 

ww. dokument? 

Odpowiedź: Muzeum posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne, dokument zostanie 
udostępniony wykonawcy. Muzeum dysponuje obowiązującym Planem Ochrony Rezerwatu przyrody 
Morysin, dokument zostanie udostępniony wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający występował z wnioskiem do GDOŚ o wydanie zezwolenia na 

odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwacie? A jeśli tak – czy uzyskał decyzję oraz czy 

zostanie ona udostępniona? 

Odpowiedź: Muzeum nie wnioskowało do GDOŚ o odstępstwa od zakazów w przedmiotowej 
sprawie. 

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający dokonał skutecznego zgłoszenia do właściwego RDOŚ planowanych 

(lub wszelkich innych ewentualnych) prac w obrębie cieku naturalnego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonał skutecznego zgłoszenia do właściwego RDOŚ planowanych (lub 
wszelkich innych ewentualnych) prac w obrębie cieku naturalnego.Uzyskanie wszelkich zgód i 
zgłoszeń związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego spoczywa na wykonawcy. 

Pytanie nr 13: Czy zamawiający przewiduje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub czy uzyskał ww. decyzję? 

Odpowiedź: Na chwilę obecną ww. decyzja nie została uzyskana. Sporządzenie wszelkiej niezbędnej 
dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego spoczywa na wykonawcy. 

Pytanie nr 14: Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie czy zapis „Rysunki techniczne oraz mapy w 

postaci wektorowej powinny spełniać następujące wymagania: (...) 3) rysunek wektorowy 

sporządzony w rzeczywistej skali (1:1), jednostka rysunku: metry.” dotyczy wyłącznie dokumentacji 

przekazywanej w formie elektronicznej. 
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Odpowiedź: Wszelka dokumentacja sporządzona przez wykonawcę powinna zostać przekazana do 

Muzeum zarówno w formie pliku zamkniętego (np. pdf), jak i wersji otwartej z możliwością edycji (np. 

dwg, shp). Skala rzeczywista 1:1 odnosi się do rysunków technicznych wykonywanych w formie 

cyfrowej. Wydruki powinny zostać wykonane w adekwatnej do elementu skali. 

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania dodatkowych pomiarów 

geodezyjnych? 

Odpowiedź: Wszelkie pomiary geodezyjne stoją po stronie wykonawcy, który jest odpowiedzialny za 
ocenę konieczności ich wykonania. 


