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Biuletyn Informacji Publicznej
Wyjaśnienia i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
dot. postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu na
„Opracowanie operatów wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie do wód
lub do urządzeń wodnych – wód, opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych
miasta Białegostoku istniejącymi urządzeniami wodnymi wraz z uzyskaniem pozwoleń
wodnoprawnych”
Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień
treści ogłoszenia o zamówieniu, na które udziela się odpowiedzi jn.
Pytanie 1
Czy wszystkie wyloty posiadają pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia
wodnego?
Odpowiedź:
Z uwagi na brakowanie akt (w tym pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń
wodnych) nie dysponujemy niektórymi decyzjami na wykonanie wylotów. Poszczególne
zarchiwizowane decyzje mogą być nadal przechowywane w archiwum. W przypadku ich
odnalezienia, w razie potrzeby udostępniamy skany decyzji Wykonawcy. Na chwilę obecną
posiadamy decyzje na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) dla CZĘŚCI I lit. a) oraz
CZĘŚCI II lit. f), g), h), i), j). Dla wszystkich wylotów posiadamy poprzednie decyzje
na odprowadzanie wód opadowych do odbiorników.
Pytanie 2
Czy na wszystkie wyloty są decyzje środowiskowe, lokalizacyjne celu publicznego czy może
ZRID?
Odpowiedź:
Nie posiadamy takich informacji. Wszystkie ww. decyzje są niezbędne na etapie realizacji
budowy wylotów kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe operaty wodnoprawne dotyczyć
będą istniejących wylotów, funkcjonujących od kilku do kilkudziesięciu lat.
Pytanie 3

Czy wyloty są na obszarze objętym MPZP?
Odpowiedź:
W większości tak, z wyjątkiem wylotów w CZĘŚCI II lit. b) i c).
Pytanie 4
Czy przed wszystkimi wylotami funkcjonują urządzenia podczyszczające? Udostępnione
zostaną wyniki badań?
Odpowiedź:
Przed wszystkimi wylotami występują urządzenia podczyszczające, z wyjątkiem wylotów
w CZĘŚCI II lit. a), j) gdzie wody opadowe i roztopowe podczyszczane są wyłącznie
w osadnikach wpustowych. Dla wszystkich wylotów udostępniamy Wykonawcy aktualne
wyniki badań wód opadowych i roztopowych. Ostatnie badania były robione pod koniec
2020 r. W kwietniu planujemy wykonać kolejne badania wód opadowych i roztopowych.
Pytanie 5
Czy jest dostępna i zostanie udostępniona archiwalna dokumentacja-operaty wodnoprawne
na wszystkie wyloty (wersja pdf)?
Odpowiedź:
Udostępnienie posiadanych operatów wodnoprawnych (w postaci skanów w formacie
plików .pdf) będzie możliwe w trakcie realizacji zlecenia.
Pytanie 6
Czy Zamawiający życzy sobie by na każdy wylot był osobny operat wodnoprawny/decyzja
pozwolenie wodnoprawne? Czy można pogrupować wyloty i opracować np. 2-3 operaty
wodnoprawne?
Odpowiedź:
Na każdy wylot powinien być osobno wykonany operat wodnoprawny i uzyskana decyzja.
Pytanie 7
Co jest odbiornikiem wód opadowych?
Odpowiedź:
Odbiornikiem wód opadowych z wylotów jest :
Część I
a) rzeka Biała
b) rów
c) rów
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d) ciek Bażantarka
e) rzeka Biała
f) rów
g) rów
h) rzeka Biała
i) rzeka Biała
Część II
a) rzeka Biała
b) ciek Dolistówka
c) zbiornik retencyjny
d) zbiornik retencyjny
e) rzeka Biała
f) rzeka Biała
g) rzeka Biała
h) rzeka Biała
i) rzeka Biała
j) rów
Pytanie 8
Czy zostaną udostępnione pozwolenia wodnoprawne na etapie przygotowania ofert?
Odpowiedź:
Skany przedmiotowych decyzji znajdują się w załącznikach.
Pytanie 9
Czy dokumentacja przed złożeniem do Wód Polskich będzie przez Państwo opiniowana?

Odpowiedź:
Dokumentacja przed złożeniem do jednostki Wód Polskich będzie przez Zamawiającego
zatwierdzana. Zgodnie z § 4 pkt 1 projektu umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu
umowy po uznaniu dobrej jakości dokumentacji przedłożonej Zamawiającemu - na podstawie
protokołu odbioru Etapu I, podpisanego przez przedstawicieli stron.
Pytanie 10
Prosimy o przesłanie obowiązującej decyzji.
Odpowiedź:
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Patrz odpowiedź na pytanie 8.
Pytanie 11
Czy udostępnią Państwo Wykonawcy na etapie realizacji zadania starą dokumentację (operat
wodnoprawny) na podstawie, której wydane zostało obowiązujące pozwolenie?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 5.
Pytanie 12
Czy posiadają Państwo i udostępnią Wykonawcy przekroje poprzeczne i podłużne wylotu
oraz odbiornika (rowu/rzeki/cieku/kanału/zbiornika)?
Odpowiedź:
Nie posiadamy przekrojów poprzecznych i podłużnych wylotów. Wybrane przekroje podłużne
i poprzeczne odbiorników znajdują się w ogólnodostępnym opracowaniu,
pt. „Inwentaryzacja cieków naturalnych (z wyłączeniem rzeki Biała), urządzeń wodnych,
rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta Białegostoku”.
Link do strony:
https://www.bialystok.pl/pl/dla_biznesu/zagospodarowanie_przestrzenne/dokumenty_planisty
czne_/inne-dokumenty-planistyczne-2.html
Pytanie 13
Czy dysponujecie Państwo aktualnymi wynikami badań jakości wód opadowych/ścieków?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 4.
Pytanie 14
Czy wyniki badań spełniają normy?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 15
Czy zaszły jakieś zmiany w stosunku do obowiązującego pozwolenia, których konieczne
będzie uwzględnienie przy uzyskiwaniu nowego pozwolenia?
Odpowiedź:
Przy opracowaniu operatów wodnoprawnych należy uwzględnić m.in. uaktualnienie
wielkości zlewni wynikające z rozbudowy ulic miasta Białystok oraz zmiany wynikające
z obowiązującego Prawa wodnego.
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Pytanie 16
Oczekiwany termin realizacji zlecenia (przekazanie operatu).
Odpowiedź:
Przedłożenie Zamawiającemu operatów wodnoprawnych do akceptacji (ETAP I) powinien
nastąpić w terminie wskazanym w § 2 pkt 1) projektu umowy, tj. 2 miesiące od dnia zawarcia
umowy. W przypadku Etapu II, czyli złożenia wniosków i uzyskania stosownych pozwoleń
wodnoprawnych na podstawie wykonanych operatów wodnoprawnych, w tym przedłożenia
Zamawiającemu wszystkich decyzji, które stały się ostateczne, realizacja zadania powinna
nastąpić w terminie wskazanym w § 2 pkt 2) projektu umowy, tj. do dnia 10.12.2021 r.
W § 13 ust. 2 projektu umowy opisane są przypadki, w wyniku których dopuszcza się zmianę
powyższych terminów.
Pytanie 17
Po czyjej stronie są koszty uzyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej, wypisu z rejestru
gruntów, wypisów z MPZP?
Odpowiedź:
Wszelkie wypisy, wyrysy i mapy sytuacyjno-wysokościowe dot. operatów Wykonawca musi
uzyskać na własny koszt i we własnym zakresie.
Pytanie 18
Po czyjej stronie jest dokonanie opłaty administracyjnej?
Odpowiedź:
Opłata związana z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego leży po stronie Zamawiającego.
Pytanie 19
Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji odnośnie posiadanej dokumentacji
dla poszczególnych urządzeń wodnych, tj.
- Projekt budowlany wraz z charakterystycznymi przekrojami (wersja elektroniczna/
papierowa),
- Operat wodnoprawny wraz z charakterystycznymi przekrojami (wersja elektroniczna/
papierowa).
W przypadku posiadanej dokumentacji proszę również o przekazanie informacji odnośnie
powierzchni zasięgu oddziaływania poszczególnych urządzeń wodnych (m2/km2) oraz zasięgu
oddziaływania poszczególnych urządzeń wodnych (tj. liczba działek ewidencyjnych w
zasięgu oddziaływania).
Odpowiedź:

6

Nie posiadamy projektów budowlanych na przedmiotowe urządzenia wodne. Dysponujemy
operatami wodnoprawnymi na wcześniej wydane decyzje. Udostępnienie operatów
wodnoprawnych (w postaci skanów w formacie plików .pdf) będzie możliwe
w trakcie realizacji zlecenia.
Obliczenia dot. m. in. powierzchni oraz zakresu zasięgu oddziaływania poszczególnych
urządzeń wodnych leżą po stronie Wykonawcy. Przy opracowaniu operatów wodnoprawnych
należy uwzględnić m.in. zmiany wynikające z obowiązującego Prawa wodnego oraz
w przypadku rozbudowy ulic miasta Białystok uaktualnienie wielkości zlewni.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu, do którego należy przesyłać
oferty, określonego w pkt 7 ogłoszenia, na dzień 08/04/2021 r., godzina pozostaje bez zmian.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
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