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Dotyczy: zapytania ofertowego  nr PO-II.2691.209.20, GA-IV.2691.7.18.20 
 

 
 

W dniach 16 i 19  października 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania:  

 
 
Pytanie 1.  
Czy operat wodnoprawny będzie wykonany dla istniejącego czy projektowanego odwodnienia? 
Odpowiedź: 
Operat wodnoprawny będzie wykonany dla istniejącego odwodnienia (poprzedni był wykonany 
dla projektowanego). 
 
Pytanie 2. 
Jeżeli dla istniejącego, to czy była już wcześniej wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne              
i ona wygasła, czy może odprowadzenie funkcjonowało bez pozwolenia? 
Odpowiedź: 
Poprzednio była wydana decyzja pozwolenia wodnoprawnego, która wkrótce wygasa. 
 
Pytanie 3.  
Jeżeli jest to istniejąca kanalizacja deszczowa to czy są Państwo w posiadaniu jakiś projektów 
technicznych, archiwalnych operatów wodnoprawnych? 
Odpowiedź: 
Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji z wykonanej inwestycji – dokumentacja będzie 
udostępniona Wykonawcy. 
 
Pytanie 4.  
Czy odprowadzenie wód jest do rz. Wieprzy? 
Odpowiedź: 
Odprowadzenie wód odbywa sią do rzeki Wieprzy. 
 
Pytanie 5.  
Czy można prosić o mapkę z lokalizacją obydwu nabrzeży? 
Odpowiedź: 
W załączeniu plan zagospodarowania terenu dla oby nabrzeży z wykonanego projektu - rys.             
nr 1 i rys. nr 2. 
 
Pytanie 6.  
Czy przedmiotowe nabrzeża objęte są miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego? 
Odpowiedź: 
Darłowo w całości objęte jest MPZP.   
 
Pytanie 7.  
Proszę o informację dotyczącego pkt 6 f) zapytania. Wskazują Państwo, że termin wykonania 
zamówienia to 2 miesiące od podpisania umowy. Czy za termin wykonania Wykonawca ma 
rozumieć samo przygotowanie dokumentacji celem złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego? 
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Biorąc pod uwagę sposób działania jednostek weryfikujących wnioski sam termin uzyskania 
decyzji może potrwać dużo dłużej niż termin wyznaczony przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zalecany przez Zamawiającego termin wykonania całego zamówienia to 2 miesiące. W 
przypadku przedłużenia tego terminu z uwagi na procedury niezależne od Zamawiającego i 
Wykonawcy ma zastosowanie §12 pkt 2 podpunkt b umowy.  
 
Pytanie 8.  
Zwracam się z prośbą o: Przesłanie skanu archiwalnych decyzji wodnoprawnych; podanie ilości 
wylotów, których dotyczyć ma przedmiot operatu wodnoprawnego; wyjaśnienie czy w terminie 
wykonania zamówienia tj. 2 miesięcy d daty podpisania umowy ujęte jest uzyskanie decyzji 
wodnoprawnej? 
Odpowiedź: 
Skany decyzji wodnoprawnych zostają załączone do niniejszej odpowiedzi.  
Zgodnie z treścią tych decyzji i stanem istniejącym na nabrzeżu Parkowym są 3 wyloty a na 
nabrzeżu Skarpowym 1. 
Sprawę terminu wykonania umowy reguluje odpowiedź na pytanie nr 7. 
  
  
 

 
         Z up. Dyrektora 
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