
  Osowiec- Twierdza, dnia  30.04.2012 r. 
 
Zamawiający: 
 
Biebrzański Park Narodowy 
Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz 
 
 
 
DA-ZP-1/2/2408/12 

  Do wszystkich Wykonawców w 

postępowaniu  ZP-1/12 

 

Pytania i odpowiedzi z dn. 27 kwietnia 2012r 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa obiektów 
małej retencji na rowie spod Polkowa w basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego w 
ramach projektu LIFE08 NAT/PL/000511 „Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego: 
opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne” w systemie zaprojektuj 
i wybuduj” 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na skierowane 
zapytania: 

Pytanie nr.1 
Czy wymagane jest sporządzenie mapy do celów projektowych? Jeśli tak, to czy do całych cieków czy 
tylko do zlokalizowanych w obrębie budowli? 

 
Odpowiedz na pytanie nr. 1 
 
Jeśli  te  dokumenty  będą  wymagane  przy  wydaniu   pozwolenie  na  budowę  lub  zgłoszeniu  to  
tak.   

Pytanie nr. 2 

Czy wymagane jest w dokumentacji załączenie wypisów i wyrysów z działek sąsiednich lub 
przylegających do cieków? 

Odpowiedz na pytanie nr. 2 

Jeśli  tego  będzie  wymagała  procedura  przy  uzyskaniu  odpowiedniego  pozwolenia  lub  
zgłoszenia  to  tak. 

Pytanie nr. 3 
Czy wymagane będą opracowania przyrodnicze i uzyskanie pozwoleń środowiskowych, prowadzenie 
badań środowiskowo-przyrodniczych, czy tylko operatu wodno prawnego? 
 



Odpowiedz na pytanie nr. 3 

 
Jeśli  te  dokumenty  będą  wymagane  przy  wydaniu   pozwolenie  na  budowę  lub  zgłoszenie  to  
tak.   

Pytanie nr. 4 
 
Czy posiadane uprawnienia projektowe wydane przed 1994r w specjalności wodno-melioracyjnej czy 
to będzie skutkować niespełnieniem warunków udziału w postępowaniu. 
 

Odpowiedz na pytanie nr. 4 

 
Zamawiający  zgodnie  z  zapisem  w  Rozdziale  5, pkt. 1  w  Uwagach  dopuszcza  osoby  
posiadające  uprawnienia  projektowe  wydane   przed  1994 r.  w  zakresie  obiektów  i  budowli  
melioracji  wodnych   i  ujęć  wód  do  projektowania .  

Pytanie nr. 5 
Czy posiadanie uprawnień do kierowania robotami związanymi z obiektami gospodarki wodnej i 
melioracji wodnych bez ograniczeń czy to będzie skutkować niespełnieniem warunków udziału w 
postępowaniu. 
 

Odpowiedz na pytanie nr. 5 

 
Zamawiający  dopuszcza  osoby  posiadające  uprawnienia  do  kierowania  robotami  związanymi  z  
obiektami     gospodarki  wodnej  i  melioracji  wodnych   bez  ograniczeń.   
 

Pytanie nr. 6 
Nawiązując do wymaganej posiadanej wiedzy i doświadczenia Firma chcąca przystąpić do przetargu 
posiada duże doświadczenie w wykonywaniu prac związanych wykonaniem małej retencji, natomiast 
w zakresie projektowania brak takiego doświadczenia. W chwili obecnej w zasobach pracowniczych 
posiadamy projektanta w zakresie tych robót, ale nie posiadamy robót w formie ” zaprojektuj i 
wybuduj”. Czy to będzie skutkować niespełnieniem warunków udziału w postępowaniu. 

 

Odpowiedz na pytanie nr. 6 

 
Warunki  udziału  w  postępowaniu   zawarte  w  Rozdziale  5  SIWZ pkt. 1 ppkt. 2  muszą  być  
spełnione. 

            

Zatwierdził: 
 

Dyrektor 
Biebrzańskiego Parku Narodowego 
     mgr inż. Wojciech Dudziuk 


