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Zastgpca Prezydenta

Miasta Bialegostoku

DGK-IV.271.17.2021

Biuletyn Informacji Publicznej
WyjaSnienia i zmiana tre5ci ogloszenia o zam6wieniu
dot. postEpou,ania prowadzonego w trybie ogloszenia o zam6u,ieniu na

,,Opracowanie operatriw wodnoprawnvch na uslugi wodne, tj. odprowadzanie do w6d
lub do urz4dzeri wodnych -wrid, opadowych lub roztopowych, ujgtych w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacji deszczowej slu24ce do odprowadzania opad6w
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych
miasta Bialegostoku istniejqcymi urzqdzeniami wodnymi wraz z uryskaniem pozwoleri

wodnoprawnvch"

Zamatiaj4cy informuje, 2e w postgpowaniu wplyngly wnioski o udzielenie wyjaSnieri
treSci ogloszenia o zam6wieniu, na kt6re udziela sig odpowiedzi jn.

Pytanie

1

Czy wszystkie wyloty posiadaj4 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wz4dzenia
wodnego?

Odpowiedi:

Z

uwagi na brakowanie akt (w tym pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie wz4dzeh

wodnych) nie dysponujemy niekt6rymi decyzjami na wykonanie wylot6w. Poszczeg6lne
zarchiwizowane decyzje mog4

byi nadal przechowywane w archiwum. W pr4padku ich

odnalezienia, w razie porzeby udostgpniamy skany decyzji Wykonawcy. Na chwilg obecn4

posiadamy decyzje na wykonanie urzqdzenia wodnego (wylotu) dta CZESCI

CZESCI

II lit. 0,

C), h),

r), j). Dla wszystkich wylot6w

na odprowadzanie w6d opadowych do

I lit.

a) oraz

posiadamy poprzednie decyzje

odbiomik6w.
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Pytanie 2
Czy na wszystkie wyloty s4 decyzje Srodowiskowe, lokalizacyjne celu publicznego czy mohe
ZRID?
OdpowiedZ:
Nie posiadamy takich informacji. Wszystkie ww. decyzje s4 niezbgdne na etapie realizacji
budowy wylot6w kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe operaty wodnoprawne dotyczyd
b9d4 istniejqcych wylot6w, funkcjonujqcych od

kilku do kilkudziesigciu lat.

Pytanie 3
Czy wyloty sq na obszarze objgtym MPZP?

Odpowied,ir
W wigkszoSci tak, z wyj4tkiem wylot6w w CZESCI II lit. b) i c).
Pytanie 4

Czy przed wszystkimi wylotami funkcjonuj4 trz4dzenia podczyszczaj4ce? Udostgpnione
zostan4 wyniki badari?

OdpowiedZ:
Przed wszystkimi wylotami wystgpuj4 urz4dzenia podczyszczaj4ce, z wyj4tkiem wylot6w

w CZESCI II lit. a), j) gdzie wody opadowe i roztopowe podczyszczane s4 wyl4cznie
w osadnikach wpustowych. Dla wszystkich wylot6w udostgpniamy Wykonawcy aktualne
wyniki badan w6d opadowych

i

roztopowych. Ostatnie badania byly robione pod koniec

2020 r. W kwietniu planujemy wykonai kolejne badania w6d opadowych i roaopowych.

Pytanie 5
Czy jest dostgpna

i

zostanie udostgpniona archiwalna dokumentacja-operaty wodnoprawne

na wszystkie wyloty (wersja pdf)?

OdpowiedZ:
Udostgpnienie posiadanych operat6w wodnoprawnych (w postaci skan6w w formacie plik6w

.pdf) bgdzie mo2liwe w trakcie realizacji zlecenia.
Pytanie 6

Czy Zamawiaj4cy 2yczy sobie by na kazdy wylot byl osobny operat wodnoprawny/decyzja
pozwolenie wodnoprawne? Czy moZna pogrupowai wyloty

i

opracowad np. 2-3 operaty

wodnoprawne?

Odpowied2r
Na ka:zdy wylot powinien byi osobno wykonany operat wodnoprawny i uzyskana decyzja.

2

Pytanie 7
Co jest odbiomikiem w6d opadowych?

Odpowiedi:
Odbiomikiem wod opadowych z wylot6w jest
CzgSd

a)
b)
c)
d)
e)

f)

:

I
rzeka Biala

r6w
r6w
ciek Bazantarka
rzeka Biala

r6w

g) r6w
h) rzeka Biala

i)
CzgSd

rzeka Biala

II

a)
b)

rzeka Biala

c)

zbiomik retencyjny

ciek Dolist6wka

d) zbiomik retencyjny
e) rzeka Biala

f)
g)
h)

i)
j)

rzeka Biala
rzeka Biala
rzeka Biala
rzeka Biala

r6w

Pytanie 8
Czy zostan4 udostgpnione pozwolenia wodnoprawne na etapie przygotowania ofert?

Odpowiedi:
Skany przedmiotowych decyzji znajduj4 sig w zalqcznikach.

Pytanie 9
Czy dokumentacj a przed zlo2eniem do W6d Polskich bgdzie ptzez Paristwo opiniowana?

J

Odpowiedi:
Dokumentacja przed zloheniem do jednostki W6d Potskich bgdzie przez Zamawiajqcego
zatwierdzana. Zgodnie z $ 4 pkt 1 projektu umowy Zamawiaj4cy dokona odbioru przedmiotu

umowy po uznaniu dobrej jakodci dokumentacji przedlo2onej Zamawiaj4cemu - na podstawie
protokolu odbioru Etapu I, podpisanego przez przedstawicieli stron.
Pytanie 10
Prosimy o przeslanie obowi4zuj4cej decyzji.

Odpowiedf :
Patrz odpowiedZ na py'tanie 8.

Pytanie 1l
Czy udostgpniq Paristwo Wykonawcy na etapie realizacli zadania starq dokumentacjg (operat
wodnoprawny) na podstawie, kt6rej wydane zostalo obowi4zuj4ce pozwolenie?

Odpowiedi:
Patrz odpowied2 na pyanie 5.

Pytanie 12

Czy posiadaj4 Parlstwo

i

udostgpni4 Wykonawcy przekroje poprzeczne

i

podlu2ne wylotu

oraz odbiomika (rou.u/rzekilciekr,r/kanalu/zbiomika)?

OdpowiedZ:

Nie posiadamy przekroj6w poprzecznych
podlu2ne

i

i

podluznych Brylot6w. Wybrane przekroje

poprzeczne odbiomik6w znajduj4

sig

w og6lnodostgpnym opracowaniu,

pt. ,,Inwentaryzacja ciek6w naturalnych (z wylEczeniem rzeki Biala), urz4dzeh wodnych,

row6w przydroZnych oraz istniej4cych na nich budowli znajduj4cych sig

w

granicach

administracyjnych miasta Bialegostoku".

Link do strony:
https://www.bialvstok.ol/olldla biznesu/zasosoodarowanie przestrzenne/dokumenty Dlanisty
czne /inne-dokumenty-planistyczne-2.html

Pytanie 13
Czy dysponujecie Paristwo aktualnymi wynikami badai jako5ci w6d opadowych./Sciek6w?

Odpowiedi:
Patrz odpowied2 na pytanie 4.

Pytanie 14
Czy wyniki badan spelniaj4 normy?

Odpowiedi:

4

Tak.

Pytanie 15

Czy zaszty jakieS zmiany w stosunku do obowi4zuj4cego pozwolenia, kt6rych konieczne
bgdzie uwzglgdnienie przy uzyskiwaniu nowego pozwolenia?

Odpowiedi:

Przy opracowaniu operat6w wodnoprawnych naleZy uwzglEdnii m.in.
wielkodci zlewni wynikaj4ce z rozbudowy ulic miasta Bialystok

oraz

uaktualnienie

zmiany wynikaj4ce

z obowiqzujqcego Prawa wodnego.

Pytanie 16
Oczekiwany termin realizacji zlecenia (przekazanie operatu).

Odpowiedi:
Przedlo2enie Zamawiaj4cemu operat6w wodnoprawnych do akceptacji (ETAP D powinien

nastqpii w terminie wskazanym w $ 2 pkt 1) projektu umory, tj.2 miesi4ce od dnia zawarcia

umowy. W przypadku Etapu II, czyli zlo2enia wniosk6w

i

uzyskania stosownych pozwoleri

wodnoprawnych na podstawie wykonanych operat6w wodnoprawnych, w tym przedloZenia
Zamawiaj4cemu wszystkich decyzji, kt6re staly sig ostateczne, realizacja zadania powinna
nastqpid w terminie wskazanym

w

$ 2 pkt 2) projektu umowy, tj. do dnia 10.12.2021 r.

W $ l3 ust. 2 projektu umowy opisane

sq

przypadki, w wyniku ktorych dopuszcza sig zmiang

powy2szych termin6w.

\tanie

17

Po czyjej stronie s4 koszty uzyskania mapy sytuacyjno-wysokoSciowej, wypisu z rejestru
gruntow, wypis6w z MPZP?

Odpowiedi:
Wszelkie wypisy, wyrysy i mapy sytuacyjno-wysoko3ciowe dot. operat6w Wykonawca musi
uzyskai na wlasny koszt i we wlasnym zakesie.

fotanie l8
Po czyjej stronie jest dokonanie oplaty administracyjnej?

Odpowiedi:
Oplata zwiryara z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego le2y po stronie Zamawiaj4cego.

Pytanie 19

Zwracam sig

z

proSb4

o

przekazanie informacji odnoSnie posiadanej dokumentacji

dla poszczeg6lnych vrz4dzen wodnych, tj.

5

-

Projekt budowlany wraz

z

charakterystycznymi przekrojami (wersja elektroniczna/

papierowa),

-

Operat wodnoprawny wraz

z

charakterystycznymi przekrojami (wersja elektroniczna,/

papierowa).

W przypadku posiadanej dokumentacji proszg r6wnieZ o przekazanie informacji odnodnie
powierzchni zasiggu oddzialywania poszczeg6lnych urz4dzeri wodnych (m2,&m2) oraz
zasiggu oddzialywania poszczeg6lnych urzqdzen wodnych (tj. liczba dzialek ewidencyjnych

w zasiggu oddzialywania).

Odpowiedf

:

Nie posiadamy projekt6w budowlanych na przedmiotowe wz4dzenia wodne. Dysponujemy
operatami wodnoprawnymi
wodnoprawnych

(w

na

wcze6niej wydane decyzje. Udostgpnienie operat6w

postaci skan6w

w

formacie plik6w .pdf) bgdzie moZliwe

w trakcie realizacji zlecenia.

Obliczenia dot. m. in. powierzchni oraz zakresu zasiggu oddzialywania poszczeg6lnych
urzqdzeh wodnych le24 po stronie Wykonawcy. Przy opracowaniu operat6w wodnoprawnych

naleZy uwzglgdnii m.in. zmiany wynikaj4ce

z

obowiqzuj4cego Prawa wodnego oraz

w przypadku rozbudowy ulic miasta Bialystok uaktualnienie wielkoSci zlewni.

JednoczeSnie Zamawiajqcy dokonuje zmiany terminu, do kt6rego nale2y przesylai

oferty. okre5lonego w pkt 7 ogloszenia, na dzieh 0810412021 r.. godzina pozostaje bez zmian.
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