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Odpowiedź na pytania dotyczące ogłoszonego zapytania na: Wykonanie operatów wodnoprawnych dla 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w Poddębicach Sp. z o.o." 
 
Pytanie 1:   
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących płatności za wykonaną 
dokumentację. Proponujemy zmienić zapis na:  
-  80% wartości wynagrodzenia po przekazaniu Operatów do Wód Polskich  
- 20% wartości wynagrodzenia po otrzymaniu Pozwoleń wodnoprawnych  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na podział płatności na zaproponowane etapy. 
 
Pytanie 2 
Czy możecie Państwo udostępnić skan obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych na potrzeby sporządzenia 
wyceny do oferty? 
Odpowiedź:  
Tak, skany zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej www.mpwik-poddebice,pl pod zapytaniem na 
wykonanie operatów wodnoprawnych. 
 
Pytanie 3 
Czy posiadacie Państwo i udostępnicie Wykonawcy operat wodnoprawny z załącznikami, na podstawie 
którego zostało uzyskane obowiązująca decyzja? 
Odpowiedź:  
Tak, operaty zostaną udostępnione wybranemu w trybie zapytania wykonawcy. 
 
Pytanie 4 
Czy możecie Państwo podać informację o obecnie wyliczonym zasięgu leja depresji dla każdej ze studni? Jest 
to informacja niezbędna do oszacowania jak dużo działek jest w jego zasięgu, co się przekłada na opłatę za 
mapę i wypis z rejestru gruntów. 
Odpowiedź:  
Studnia  Góra Bałdrzychowska – zasięg leja depresji 65,5 m. 
Studnia Łężki – zasięg leja depresji  488,8 m. 
 
Pytanie 5 
Czy posiadacie Państwo przekroje poprzeczne i podłużne wylotów ścieków z SUW i oczyszczalni 
oraz przekroje poprzeczne i podłużne odbiorników? 
Jeśli nie czy i w jakim terminie zostaną one wykonane i udostępnione Wykonawcy? 
Są to wymagane Prawem wodnym załączniki do operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do 
środowiska. 
Odpowiedź:  
Przekroje należy wykonać wg. aktualnego stanu. Koszty wykonania przekrojów ponosi wykonawca. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wniesie opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych i za pełnomocnictwo? Czy są to 
koszty które musi ponieść Wykonawca? 
Odpowiedź:  
Wszystkie koszty i opłaty związane z wydaniem pozwoleń wodnoprawnych i pełnomocnictw ponosi 
wykonawca. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający posiada lub uzyska wypisy i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego do każdego z operatów? Czy są to koszty które musi ponieść Wykonawca? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie posiada wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Wszelkie potrzebne do wykonania operatów dokumenty musi uzyskać wykonawca operatu. Koszty uzyskania 
dokumentów pokrywa wykonawca. 
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Pytanie 8 
Czy Zamawiający posiada i udostępni wykonawcy badania jakości wody, badania jakości odprowadzanych 
ścieków oraz pomiary poziomu zwierciadła studni? 
Odpowiedź:  
Tak, badania i pomiary zostaną udostępnione wybranemu w trybie zapytania wykonawcy. 
 
Pytanie 9 
Która data wykonania zamówienia jest właściwa? 15 września 2021 r. zamieszczona w Zapytaniu ofertowym 
czy 31.08.2021 r. zamieszczona w Projekcie Umowy. 
Odpowiedź:  
Prawidłowa data wykonania zamówienia to 15 wrzesień 2021 r. Umowa została poprawiona w tym zakresie 
(poprawiony załącznik Nr 3) i załączona do zapytania. 
 
Pytanie 10 
Czy będzie możliwe przedłużenia wykonania zamówienia jeżeli wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne 
będzie się przedłużać nie z winy Wykonawcy? 
Odpowiedź:  
W uzasadnionym przypadku możliwe będzie przedłużenie terminu wykonania umowy tylko w zakresie 
dotyczącym Stacji uzdatniania wody w Górze Bałdrzychowskiej i Łężkach o nie więcej niż 30 dni. 
 
Pytanie 11 
Jaki termin jest przewidziany na uzupełnienie ewentualnych uwag do operatów wodnoprawnych? Zgodnie z 
zapisami projektu umowy termin 60 dni na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest za 
krótki. 
Odpowiedź:  
Uzupełnienie uwag do operatów wodnoprawnych powinno nastąpić niezwłocznie po ich otrzymaniu. Zapis w 
umowie (załącznik Nr 3) został zmieniony i wydłużony termin na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia do 
70 dni od daty podpisania umowy. 
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