
Odpowiedzi na pytania zadane do Zapytania ofertowego na: „Wykonanie 
operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych   i odprowadzanie wód 
popłucznych do ziemi z SUW Bałdrzychów działki Nr 224/1,224/5, 224/6 i 325 

gmina Poddębice oraz SUW Niewiesz działki Nr 8/3, 8/4 i 10 gmina Poddębice” 
 
 
 

1. Pytania dotyczące operatu na pobór wód. 
-  Z ilu studni składa się ujęcie: 
    Ujęcie Bałdrzychów składa się z dwóch studni głębinowych,  
      Ujęcie Niewiesz składa się z jednej studni głębinowej   
 

-  Czy jest możliwość przesłania kopii pozwolenia wodnoprawnego. Tak 
 

-  Czy  posiadacie Państwo stary operat wodnoprawny. Tak 
 

-  Czy posiadacie Państwo dokumentację hydrogeologiczną. Tak kopię. 
 

-  W którym roku opracowana była dokumentacja hydrogeologiczna.  
      Ujęcie Bałdrzychów posiadamy kopię dokumentacji 1963 r. na jedną z 

dwóch studni.  
      Ujęcie Niewiesz posiadamy dokumentacje na studnię z 1968 r.  
 

-  Czy zmianie uległy ilości wnioskowanej wody.  Tak 
 

-  Czy posiadacie Państwo wyniki badań jakości wód. Tak 
 

-  Czy badania spełniają normy. Tak 
 

-  Jaki jest zasięg leja depresji ujęcia (w metrach).  
     Ujęcie Bałdrzychów studnia na którą posiadamy dokumentację R-

106,16m przy Q=51,6m3/h i s=2,8m.  
    Ujęcie Niewiesz – R-242 m przy wydajności 80m3/h i =8,20m   
 

-   W celu ustalenia stron postępowania konieczne będzie naniesienie zasięgu leja 
depresji na mapę zasadniczą i wykazanie właścicieli działek. Na etapie oferty 
nie sposób określić dla ilu działek będzie trzeba uzyskać wypisy z rejestru 
gruntów. W związku z czym czy zamawiający przewiduje możliwość pokrycia 
kosztów uzyskania wypisów? Jeżeli nie, to prosimy o podanie zasięgu leja 
depresji oraz zaznaczenie na mapie lokalizacji studni, tak aby określić ilość 
działek leżących w jego zasięgu.  
Zamawiający pokryje koszty wypisów skróconych.  
 

 -  Czy przedmiotem zamówienia jest opracowania kompletnych operatów wraz z 
wnioskiem czy także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia 
wodnoprawnego.  
Przedmiotem jest opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego. 
 

-   Kto ponosi koszt zakupu materiałów w tym wypisów/wyrysów z rej. gruntów 
map oraz opłat administracyjnych i innych?  
Zamawiający pokrywa koszty mapy, wypisów skróconych z rejestru 
gruntów i opłaty za wydanie pozwoleń.  



-   Jakimi dokumentami Państwo dysponują i czy wszystkie je udostępnią 
wybranemu Wykonawcy?.  
Dysponujemy dokumentacją techniczną modernizacji ujęć, 
dokumentacją hydrogeologiczną na jedną studnię w Bałdrzychowie, oraz 
dokumentacją hydrogeologiczną na studnię w Niewieszu.  
  

2. Pytania do operatu wodnoprawnego dla wód popłucznych  
 

-  Czy w przeszłości był już wykonywany dokument pozwolenia wodnoprawnego.   
TAK 

 

-  Czy posiadają Państwo profile podłużne i poprzeczne odbiornika ścieków 
(rzeka, rów). NIE  

 

-  Czy posiadają Państwo rysunki techniczne wylotu ścieków?  
W dokumentacji Ujęcia Bałdrzychów zamieszczony jest rysunek 
typowego wylotu W-1, taki był w przednim operacie, należy to 
zweryfikować na etapie pozwolenia wodnoprawnego.  
W dokumentacji Niewiesz brak jest rysunku wylotu.    

 

-  Czy posiadacie Państwo aktualne badania ścieków. TAK 
 

-  Czy badania spełniają normy. TAK 
 

-  Czy odbiornik ścieków  znajduje się na terenie należącym do Was? NIE  
 

-  Czy Zamawiający posiada mapę sytuacyjno - wysokościową i wypisy z rejestru 
gruntów.  
Posiadamy mapy wykonywane na etapie modernizacji ujęć. NIE 
posiadamy aktualnych wypisów. 

 

3. Czy przedmiotem zamówienia jest jedynie wykonanie operatów czy również 
uzyskanie decyzji? Jeżeli przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego to czy termin realizacji zamówienia tj. 31.08.2019 
dotyczy przekazania kompletnego operatu Zamawiającemu czy do tego czasu musi 
zostać wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne?  

Przedmiotem opracowanie jest wykonanie operatów i uzyskanie decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego. Do dnia 31.08.2020. należy przedstawić 
operat wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji.  

 

4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego kto ponosi koszty uzyskania wypisów i wyrysów z Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego? 

Koszty wypisów skróconych i opłat za uzyskanie pozwolenia ponosi 
Zamawiający.   

 

5. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego po czyjej stronie jest koszt złożenia wniosku do urzędu?  

Po stronie Zamawiającego. 
 

6. Czy Zamawiający udostępni stary operat? TAK 
 
 
 
 



7.  Po czyjej stronie są koszty uzyskania materiałów do operatów tj. map i wypisów z 
ewidencji gruntu?  

Koszty mapy i wypisów skróconych z ewidencji gruntu poniesie 
Zamawiający po określeniu zakresu.   

 

8. Czy wymagana jest wizja lokalna?   
Decyzja o przeprowadzeniu wizji lokalnej należy do Oferenta. 
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