
 

ZP.2521.25.2022          Sanok, 23.06.2022 r.  

Odpowiedź do zapytania ofertowego 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku informuje, że wpłynęły zapytania j.n. dot. zapytania ofertowego p.n. 
„Wykonanie Operatu Wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych (roztopowych) z terenu drogi 
powiatowej  ul. Robotnicza i  ul. Kościelna  w m. Sanok ujętych w zamknięty system kanalizacji 
deszczowej do wód powierzchniowych potoku Dworzysko w km 0+917 wraz z uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy 
kanalizacji deszczowej” w postepowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130 000,00 zł. 
 
Pytania :  
 
1. Czy termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu i wzorze umowy na 31.08.2022 r. może 

zostać przedłużony? Bowiem w tak krótkim terminie nie jest realnym uzyskać pozwolenie 
wodnoprawne, zważywszy na zakres zadania i terminy rozpatrywania spraw przez PGW Wody 
Polskie. 

2. W wymaganiach i wykazie dokumentów do oferty jest m.in. kopia uprawnień. Ponieważ do 
opracowania operatu wodnoprawnego żadne uprawienia nie są wymagane przez przepisy 
obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Prawa wodnego, to czy podtrzymujecie Państwo ten 
załącznik jako obligatoryjny? A jeśli tak to jakich uprawnień Państwo oczekujecie? 

3. W ramach prac należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego wraz z weryfikacją wylotów, 
współrzędnych oraz dokumentacja fotograficzna – czy Zamawiający oczekuje, że 
„inwentaryzacja” ta będzie przeprowadzona z udziałem geodety i czy wystarczy np. na podstawie 
map zasadniczych z PODGIK plus oględziny wylotów podczas wizji terenowej ? 

4. Czy Zamawiający pokryje koszty wydania decyzji przez PGW Wody Polskie (uiści opłatę na 
rachunek bankowy RZGW), czy Wykonawca ma je uwzględni w ofercie cenowej i pokryć 
samodzielnie? 

 
Odpowiedzi  
 
Ad.1. 
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego do dnia 
30.12.2022 r. Natomiast operat ma zostać wykonany do terminu określonego w zapytaniu tj. do dnia 
31.08.2022 r. 
Ad. 2.  

Zamawiający do przedmiotowej oferty nie wymaga przedłożenia uprawnień 

Ad. 3. 

Zamawiający dopuszcza dokonanie inwentaryzacji na podstawie map zasadniczych z PODGIK oraz 

na podstawie oględzin wylotów podczas wizji terenie.  

Ad.4.  

Koszty wydania decyzji przez PGW Wody Polskie ma uiścić Wykonawca, a więc należy uwzględnić je 

w ofercie i pokryć samodzielnie 
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