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Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług 
wodnych, tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą 
istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich 
na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na etapy: Etap II 
(nr ZDW-DN-4-271-77/22)  

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 
niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  
udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły  
do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona  
przez Zamawiającego): 

 
Pytanie nr 1 
Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich jest zwolniony z opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w świetle przepisu art. 398 obowiązującej obecnie ustawy – Prawo 
wodne nie jest przewidziane zwolnienie zarządu drogowego z opłat za wydanie pozwoleń 
wodnoprawnych, w związku z czym w kontekście realizacji niniejszego zamówienia konieczne 
będzie ich dokonywanie w momencie składania wniosku o wydanie danej decyzji, co zgodnie  
z zapisami OPZ spoczywać będzie na Wykonawcy, wobec czego koszty z tym związane winny 
zostać wkalkulowane w cenę ofertową.  
 
Pytanie nr 2 
Operaty do wykonania w niektórych przypadkach (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ  
są to operaty o L.p. 2, 7, 11, 18, 22, 23, 28, 30, 34) mają niejasno sprecyzowany kilometraż  
przez co nie wiadomo z jakiej długości drogi i chodnika będą odprowadzane wody opadowe  
i roztopowe.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w kontekście wyszczególnionych w pytaniu zadań (operatów)  
określone (podane w ramach OPZ) wskazanie kilometraży oznacza, że zakres opracowania 
obejmuje obszar drogi na kilku odcinkach referencyjnych, których początek i koniec wyznaczają 
konkretne skrzyżowania z drogami wojewódzkimi  i powiatowymi – generalnie stanowią  
one ciągłość, gdyż obejmują powierzchnie szczelne określone budową chodnika, który jest 
obiektem liniowym zachowującym ciągłość. Odnośnie wyszczególnionych w pytaniu zadań 
długości liniowe wynoszą odpowiednio: Zadanie nr 2 – ok. 120 mb, Zadanie nr 7 – ok. 740 mb, 
Zadanie nr 11 –  ok. 610 mb, Zadanie nr 18 – ok. 658 mb, Zadanie nr 22 – ok. 1549 mb,       
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Zadanie nr 23 – ok. 1 365 mb, Zadanie nr 28 – ok. 503 mb, Zadanie nr 30 – ok. 6 442 mb,     
Zadanie nr 34 – ok. 469 mb.  
 
Pytanie nr 3 
Czy można prosić o przesłanie skanów obowiązujących decyzji wodnoprawnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w związku ze złożonym wnioskiem udostępnia niniejszym wnioskowane zestawienie 
decyzji – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem 
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp1/postepowanie77_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma  
z dnia 09.08.2022 r. 
 
Pytanie nr 4 
Czy po wybraniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępni ostatnie operaty wodnoprawne 
dla poszczególnych zadań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż po zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,  
w toku i na potrzeby jego realizacji Zamawiający udostępni Wykonawcy ostatnie operaty 
wodnoprawne dla poszczególnych zadań, a w przypadku ich braku – inną potrzebną dokumentację 
(projekt budowlany). 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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