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Zadanie nr 0-05-21-109-1: 

„Zlewnia Wierzbaka - system retencji na cieku Wierzbak w rejonie Podolan” 

 
Kolor czarny – pytania Wykonawcy z dnia 29.07.2022 r. 

Kolor zielony – odpowiedzi Zamawiającego (AQUANET S.A.) z dnia 02.08.2022 r. 

Kolor niebieski – informacje dodatkowe od Zamawiającego (AQUANET S.A.) z dnia 02.08.2022 r. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 4.1 Dokumentacja Terenowo Prawna powinna zawierać m.in.:  

- mapy sytuacyjno – wysokościowe z naniesionymi w kolorze projektowanymi  urządzeniami 

i uzbrojeniem , 

- mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z których powinno wynikać przez jakie działki (nr 

arkusza, obręb) przechodzą projektowane urządzenia i uzbrojenie (z naniesionymi w 

kolorze projektowanymi  urządzeniami i uzbrojeniem) wraz z czytelną mapą zbiorczą. Na 

każdej działce powinny być zaznaczone wyraźnie kolorem i zwymiarowane: strefa 

ochronna i pas roboczy, 

- tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS Excel) 

zawierające: nr działki, arkusz, obręb, nr KW, powierzchnię strefy ochronnej, 

powierzchnię pasa roboczego, nazwiska właścicieli, ich adresy i numery kontaktowe, 

informacje, co będzie zlokalizowane na danej działce, np. sieć kanalizacyjna (średnica, 

długość), kabel (długość), łącze światłowodowe (długość), droga dojazdowa 

(powierzchnia) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, 

- oświadczenia właścicieli działek wyrażających zgodę na zlokalizowanie i pobudowanie na 

ich nieruchomości projektowanych sieci wraz z naniesioną na mapie lokalizacją sieci,  

które muszą być podpisane przez właścicieli działek. W przypadku jakiejkolwiek zmiany 

lokalizacji przez projektanta na etapie wykonywania dokumentacji projektowej należy 

obowiązkowo, każdorazowo uzyskać akceptację właściciela działki,  

- oświadczenia właścicieli muszą być przygotowane na wzorze przekazanym przez 

Zamawiającego na etapie projektowania. Do każdej działki należy złożyć odrębne 

oświadczenie, 

- wypisy z rejestru gruntów (z zaznaczoną na kolorowo działką, jeżeli wypisy będą zbiorcze) 

dla działek, na których zlokalizowane są urządzenia i uzbrojenie,  

- Zgodnie z wymaganiami RODO, art.5 ustęp 1 litera c „Dane osobowe muszą być 

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane (minimalizacja danych)”. 

W związku z powyższym dokumentacja terenowo-prawna powinna zawierać wyłącznie 

dane osobowe właścicieli gruntów, przez które finalnie będzie przechodziło uzbrojenie 

wod.-kan. 

Jednocześnie zgodnie z: 

 załącznikiem B do przedmiotowej Umowy, dokumentacja stanu prawnego jest opisana 

w pozycji 1 „FAKTURA CZĘŚCIOWA 1” 

 załącznikiem F do przedmiotowej Umowy, zakres kompletnej dokumentacji terenowo 

– prawnej jest ujęty w ETAPIE 3.  

W świetle powyższego prosimy o potwierdzenie, że intencją Umowy, podpisane oświadczenia 

właścicieli działek wyrażających zgodę na zlokalizowanie i podbudowanie na ich 

nieruchomości projektowanych sieci wraz z naniesioną na mapie lokalizacją sieci, będą 

podstawą płatności dla FAKTURY CZĘŚCIOWEJ 3 wg, harmonogramu finansowania. 

 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza: 

- Zgodnie z załącznikiem B do przedmiotowej Umowy podstawą do wystawienia FAKTURY 

CZĘŚCIOWEJ 1 są m.in. elementy dokumentacji terenowo-prawnej (mapa stanu prawnego / 
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ewidencyjna, wypisy z ewidencji / z rejestru gruntów), ale nie kompletna dokumentacja 

terenowo-prawna opisana w SWZ w ww. pkt. 4.1. 

- Zgodnie z załącznikiem B do przedmiotowej Umowy podstawą do wystawienia FAKTURY 

CZĘŚCIOWEJ 3 jest m.in. uzyskanie uzgodnienia branżowego AQUANET S.A., a zgodnie z 

SWZ pkt. 7 „po uzgodnionej Naradzie Koordynacyjnej, a przed złożeniem dokumentacji 

projektowej do uzgodnienia branżowego „AQUANET” S.A. należy złożyć do weryfikacji 

osoby prowadzącej zadanie z ramienia Zamawiającego wersję papierową dokumentacji 

terenowo – prawnej (aktualny pozytywny protokół z narady koordynacyjnej, decyzję o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego z zaznaczonym rejonem inwestycji lub warunki zabudowy 

obejmujące budowę sieci, mapę ewidencji gruntu/mapę z zaznaczonymi granicami i numerami 

działek geodezyjnych z wkreślonym projektowanym uzbrojeniem wraz z wypisem z rejestru 

gruntów, tabelaryczne zestawienie działek, po których przebiega projektowana sieć 

zawierające: nr działki, obręb, nr arkusza, nr księgi wieczystej, właściciel działki, podstawa 

udzielonej zgody na lokalizację (np. nr aktu notarialnego, nr pisma Urzędu Gminy, nr decyzji 

Zarządu Dróg Miejskich na umieszczenie w pasie drogowym itp.), regulacje terenowo-prawne 

związane z lokalizacją uzbrojenia i obiektów na gruntach prywatnych, niezbędne uzgodnienia z 

właścicielami działek, na których jest projektowana sieć) lub przesłać zabezpieczoną hasłem 

wersję elektroniczną dokumentacji terenowo-prawnej na „chmurę” wskazaną przez 

prowadzącego zadanie”. Stąd w załączniku F do przedmiotowej Umowy w ETAPIE 3 ujęto 

uzgodnienia terenowo-prawne. 

W związku z powyższym FAKTURA CZĘŚCIOWA 3 będzie wypłacona zgodnie z 

załącznikiem B do Umowy po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji geotechnicznej 

oraz uzgodnienia branżowego, którego uzyskanie możliwe jest po wcześniejszej akceptacji 

przez Zamawiającego dokumentacji terenowo-prawnej. 

 

2. W warunkach technicznych AQUANET RETENCJA nr DW/WO/64164/2022/WO/80-2-

KD/129/2022 z dn. 13.07.2022 r.  podano jako podstawę do wydania warunków dwa 

dokumenty tzn: 

I. Koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Poznaniu. Tom II – 

część szczegółowa. Zlewnia nr 6 Bogdanka. Oprac. BIPROWODMEL Sp. z o.o., 

2013r., II.  

II. Koncepcję układu odwodnienia i zielono – niebieskiej infrastruktury w zlewni rzeki 

Bogdanki. II etap część koncepcyjna. Oprac. Sweco Consulting Sp. z o.o., 2019r., 

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie m.in. powyższych 

danych Biuro Projektowe powinno określić ostateczną pojemność retencyjną zbiornika oraz 

maksymalny poziomów piętrzenia, prosimy o potwierdzenie na jakim etapie prac w/w 

dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy usługi. Ponadto prosimy o potwierdzenie czy 

Zamawiający dysponuje modelem matematycznym spływu dla przedmiotowej zlewni i planuje 

na dalszym etapie realizacji prac, udostępnić go Wykonawcy. 

 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy ww. materiały wymienione w pkt. I i II (lub 

ich fragmenty niezbędne do opracowania przedmiotowego zadania) po podpisaniu Umowy. 

Ponadto, Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania modelu matematycznego 

dla przedmiotowej zlewni. Planowany termin zakończenia prac modelowych przewidziany jest 

na wrzesień 2022 r. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia Wykonawcy ww. modelu 

matematycznego. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę odpowiednich parametrów 

projektowych, Zamawiający będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności hydrauliki 

całego układu. 
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3. Zgodnie z zapisami warunków technicznych AQUANET RETENCJA 

nr DW/WO/64164/2022/WO/80-2-KD/129/2022 z dn. 13.07.2022 r.  pkt  5.: 

Projektowany zbiornik retencyjny należy zlokalizować na działkach należących do Skarbu 

Państwa lub Miasta Poznań. W przypadku, gdy ww. infrastruktura miałaby być zlokalizowana 

w terenie innym niż nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, należy ustanowić 

prawo użytkowania działek, na których projektowana będzie ww. infrastruktura na rzecz miasta 

Poznania (w formie aktu notarialnego z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej). 

Prosimy o potwierdzenie, że ustanowienie prawa użytkowania działek, o którym mowa powyżej 

na rzecz miasta Poznań ( w formie aktu notarialnego z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej) 

jest obowiązkiem Zamawiającego.  

 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedmiotowego zadania uzyskania uzgodnień od 

właścicieli terenu, na którym będzie miała być zlokalizowana projektowana infrastruktura, w 

których będzie wyrażona zgoda na lokalizację projektowanej infrastruktury i zajęcie terenu na 

czas realizacji przedmiotowego zadania (na formularzach przekazanych przez AQUANET S.A. 

po podpisaniu Umowy z Wykonawcą) – sprawy aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej 

będą procedowane przez Zamawiającego po uzyskaniu kompletnych uzgodnień od 

Wykonawcy, który będzie je posiadał od właścicieli przedmiotowych działek. 

 

4. W warunkach technicznych AQUANET RETENCJA nr DW/WO/64164/2022/WO/80-

2- KD/129/2022 z dn. 13.07.2022 r.  pkt  1.: 

Ostateczna pojemność retencyjna zbiornika oraz maksymalny poziom piętrzenia musi zostać 

określona przez Biuro Projektowe z uwzględnieniem ilości jakie jest w stanie odebrać rów 

Wierzbak (określonych przez Gestora rowu), a także na podstawie przyjętej metodyki obliczeń. 

W świetle powyższego oraz biorąc pod uwagę, brak informacji w dokumentach do oferty o 

stanie prawnym dla rowu Wierzbak (będącego odbiornikiem dla przedmiotowej zlewni),  

zwracamy się z prośbą o udzielenie przez Zamawiającego informacji w czyim posiadaniu jest 

rów Wierzbak oraz kto jest jego gestorem. 

 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w powyższej sprawie należy się zwrócić do Wydziału 

Kształtowania i Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

 

5. Zgodnie z zapisami warunków technicznych AQUANET RETENCJA 

nr DW/WO/64164/2022/WO/80-2- KD/129/2022 z dn. 13.07.2022 r.  pkt  5 ustęp 10 oraz 5.7 

SWZ na etapie wstępnym projektowania należy w AQUANET S.A, przedstawić do 

zaopiniowania rozwiązania techniczne przedmiotowego zbiornika retencyjnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą przy czym w załączniku A, B oraz F do przedmiotowej Umowy 

brak wyspecyfikowania odrębnej pozycji. W świetle powyższego prosimy o wydzielenie 

odrębnej pozycji w załączniku A, B oraz F. Jednocześnie prosimy o informację czy zgodnie z 

zapisami Umowy § 2 pkt. 5 w/w projekt wstępny obowiązują te same terminy proceduralne.  

 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zgodnie z SWZ pkt. 5.7. Na etapie wstępnym prac projektowych Wykonawca przedstawi projekt 

wstępny do akceptacji Zamawiającego w celu skonsultowania przyjętych rozwiązań m.in. z 

Radą Osiedla. Po otrzymaniu projektu wstępnego Zamawiający ustali termin spotkania z Radą 

Osiedla, w którym uczestniczyć będzie również Wykonawca przedmiotowej dokumentacji 

projektowej i przedstawi prezentację projektu wstępnego. 

Zgodnie z powyższym, Zamawiający wyjaśnia, że projekt wstępny należy opracować po 

uzyskaniu map zasadniczych. Przed przystąpieniem do uzyskania poszczególnych procedur 
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(decyzji, pozwoleń, opinii itp.) należy pozytywnie zaopiniować u Zamawiającego projekt 

wstępny dla przedmiotowego zadania. 

Projekt wstępny nie będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej, stąd nie ma dla niego 

odrębnej pozycji w załącznikach A, B oraz F. Zamawiający nie wydzieli odrębnej pozycji w 

ww. załącznikach dla projektu wstępnego. 

Zamawiający odpowie na pismo / wniosek Wykonawcy w sprawie projektu wstępnego w 

terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych. 

Terminy określone w §2 pkt. 5 Umowy dotyczą etapu odbioru kompletnej dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego. 

 

6. Zgodnie z zapisami warunków technicznych AQUANET RETENCJA 

nr DW/WO/64164/2022/WO/80-2- KD/129/2022 z dn. 13.07.2022 r.  pkt  5 ustęp 11 na etapie 

prac projektowych należy w AQUANET S.A, przedstawić do zaopiniowania instrukcję 

eksploatacji przy czym w załączniku A, B oraz F do przedmiotowej Umowy brak 

wyspecyfikowania odrębnej pozycji. W świetle powyższego prosimy o wydzielenie odrębnej 

pozycji w załączniku A, B oraz F. Jednocześnie prosimy o informację czy zgodnie z zapisami 

Umowy § 2 pkt. 5 w/w dokument obowiązują te same terminy proceduralne   

 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Instrukcja eksploatacji stanowi część dokumentacji projektowej, którą należy złożyć do 

uzgodnienia branżowego AQUANET S.A. 

Sama instrukcja eksploatacji nie będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej, stąd 

m.in. nie ma dla niej odrębnej pozycji w załącznikach A, B oraz F (instrukcja podlega 

odpowiednio pod FAKTURĘ CZĘŚCIOWĄ 3 i ETAP 3). Zamawiający nie wydzieli odrębnej 

pozycji w ww. załącznikach dla instrukcji eksploatacji. 

Zamawiający odpowie na pismo / wniosek Wykonawcy w sprawie uzgodnienia branżowego w 

terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych. 

Terminy określone w §2 pkt. 5 Umowy dotyczą etapu odbioru kompletnej dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego. 

 

7. Zgodnie z zapisami SWZ pkt 4.1 

Zalecenia przy braku możliwości uzyskania oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością: 

 W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na lokalizację sieci na jego 

działce, Projektant zobowiązany jest do przedłożenia protokołu rozmów z właścicielem 

nieruchomości (protokół powinien zostać podpisany przez Strony). 

W wyjątkowych sytuacjach, forma nawiązania kontaktu z właścicielem nieruchomości 

powinna zostać skonsultowana z Zamawiającym. 

 W przypadku konieczności zorganizowania spotkania przez „AQUANET” S.A. np. z 

Mieszkańcami, Radą Osiedla, Sołtysem, zobowiązuje się Wykonawcę do uczestniczenia 

w przedmiotowym spotkaniu oraz w razie potrzeby przygotowania stosownej 

prezentacji na temat inwestycji. 

Prosimy o doprecyzowania jakie działania powinno podjąć Biuro Projektowe w przypadku 

jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu  z właścicielem i spisać w/w protokołu np. właściciel zmarł/ 

mieszka poza granicami Polski lub nie chce podpisać jakiegokolwiek dokumentu.  

 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający oczekuje, że w ww. przypadku Wykonawca powinien uzyskać przynajmniej 2 

zwrotki pocztowe potwierdzające odbiór korespondencji przez właściciela posesji, wtedy 

dostarczenie traktowane jest jako skuteczne. 
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W przypadku kiedy właściciel zmarł należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego i wówczas zostaną podjęte decyzje o dalszym postępowaniu. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym ogłoszeniu o zamówieniu 

wystąpiła omyłka oczywista, tj. w pkt. 9 ppkt. 3 w wymaganiach dot. doświadczenia projektanta 

branży dendrologicznej wpisano, żeby posiadał on co najmniej 5 lat doświadczenia na 

stanowisku samodzielnego Projektanta (licząc od daty nadania uprawnień) z zakresu projektów 

melioracyjnej, a powinno być wpisane co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku 

samodzielnego Projektanta (licząc od daty nadania uprawnień) z zakresu projektów terenów 

zieleni, tak jak w załączniku nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. 

 


