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K-IO.631.2.2015.IX 

 

Dotyczy: opracowania dokumentacji 2 operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód 
opadowych. 

Pytania i odpowiedzi z dnia 03.03.2015 r.  

Pytanie nr 1:  „Czy termin realizacji usługi należy rozbić na czas dotyczący wykonania 
operatu oraz przewidywany termin uzyskania pozwolenia? Procedury dot. uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego w zależności od organu oraz stron postępowania są różne.” 
Odp. 1)  Termin realizacji usługi nie jest ściśle określony. To Wykonawca powinien ustalić 
plan pracy w taki sposób, aby nie stracić ciągłości trwania decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego. W przypadku operatu na ul. Janiska maksymalny czas trwania umowy nie 
może być dłuższy niż 25.10.2015 r., natomiast w przypadku operatu na Kanał Drzewny – 
datą ostateczną jest 18.11.2015 r. 
 
Pytanie nr 2:  „Czy istnieje możliwość przesyłania oraz konsultacji dokumentacji jedynie w 
formie zdalnej(mailowo) ewentualnie czy UM Kołobrzeg prześle dokumentację w wersji 
papierowej na adres wykonawcy? Ze względu na sporą odległość podróże to kosztowny oraz 
czasochłonny etap prac.” 
Odp. 2)  Zamawiający przewiduje konsultacje w formie e-mailowej. Dokumentacja w formie 
papierowej zostanie przekazana podczas podpisania umowy. Zgodnie z wewnętrznymi 
procedurami, na podpisanie umowy Wykonawca winien stawić się osobiście w Urzędzie 
Miasta Kołobrzeg. Zalecana jest również wizja w terenie. 
 
Pytanie nr 3: „ Czy UM Kołobrzeg przewiduje możliwość podpisania umowy zlecenia czy 
tylko umowy z przedsiębiorcą i rozliczenia na podstawie faktury vat?” 
Odp. 3)  Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy-zlecenia. Rozliczenie nastąpi na 
podstawie faktury VAT 
 
Pytanie nr 4:  „Czy całość prac zostanie rozliczenia jedynie po pozyskaniu pozwolenia czy 
UM Kołobrzeg przewiduje płatność ratalną np. 70% po złożeniu wniosku oraz 30% po 
uzyskaniu pozwolenia?” 
Odp. 4)  Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Płatność nastąpi w całości po 
uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. 

 
Z poważaniem 

 
Naczelnik Wydziału Komunalnego 

/-/ 
Karol Królikowski 


