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             Krasnystaw, 02.02.2021r. 

 

L.dz./PD/ 751 /2021 

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

z dnia 02.02.2021r. 
 

Znak sprawy: 01/ZO/2021 

 Dotyczy: Zapytanie ofertowe „Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzenie do środowiska oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni 
ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” 

 

 
          W dniu 02.02.2021r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie operatu 
wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do 
środowiska oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków dla Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy 01/ZO/2021: 
Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy oraz udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie nr 1 

 „1. Czy termin wskazany w zapytaniu 31.05.2021r. to termin uzyskania przez Wykonawcę 
pozwoleń czy złożenia dokumentacji w urzędzie?” 

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, że wskazany w Zapytaniu ofertowym termin 31.05.2021r. dotyczy 
momentu uzyskania przez Wykonawcę – i przekazania Zamawiającemu - decyzji (ostatecznej) 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do środowiska oczyszczonych ścieków 
z miejskiej oczyszczalni ścieków objętej przedmiotem zamówienia. 

 
Pytanie nr 2   

 „2. Czy udostępnią Państwo Wykonawcy na etapie realizacji zadania starą dokumentację 
(operat wodnoprawny) na podstawie, której wydane zostało obowiązujące pozwolenie?” 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w pkt. III ppkt. 4 lit. f) Zapytania 
ofertowego udostępni wybranemu Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną na 
podstawie, której zostało wydane obowiązujące pozwolenie.  
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Pytanie nr 3  
 „3. Czy posiadają Państwo i udostępnią Wykonawcy przekroje poprzeczne i podłużne wylotu 
oraz odbiornika (rowu/rzeki))?” 

Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający informuje, że nie posiada ww. dokumentów, jednocześnie nadmieniając, że na 
wybranym Wykonawcy, zgodnie z pkt. III ppkt. 3 lit f) Zapytania ofertowego ciąży obowiązek 
wykonania wszelkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu 
zamówienia.   

 
 Pytanie nr 4: 

 „4. Czy dysponujecie Państwo aktualnymi wynikami badań ścieków?” 

Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający informuje, że posiada aktualne wyniki badań ścieków oczyszczonych. 
 

 Pytanie nr 5: 
 „5. Czy wyniki badań spełniają normy?” 

Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający informuje, że oczyszczone ścieki spełniają obowiązujące normy. 

 
Pytanie nr 6: 

 „6. Czy zaszły jakieś zmiany w stosunku do obowiązującego pozwolenia, których konieczne 
będzie uwzględnienie przy uzyskiwaniu nowego pozwolenia?” 

Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający informuje, że wszystkie parametry wskazane w aktualnie obowiązującym 
pozwoleniu wodnoprawnym nie ulegną zmianie.  

 
 

Uwaga: 
Zamawiający zaznacza, że: 

• udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców oraz nie mają wpływu na termin składania ofert ani na zmianę 

dokumentów postępowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu; 
2. a/a 
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