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Zał. nr 4a zapytania ofertowego 

OPIS ZAMÓWIENIA DLA INWESTYCJI 
 „Mój Rynek w Byczynie” 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru archeologicznego i prowadzenie 

ewentualnych ratunkowych badań archeologicznych podczas robót przewidzianych operacją 

„Mój Rynek w Byczynie”, która realizowana będzie przez Gminę Byczyna w Byczynie. 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Rozpoczęcie usługi ok. 21 lipca 2014 r. Wymagany termin wykonania zamówienia nadzoru to 31 

grudnia 2014 r. 

Planowane zakończenie zamówienia na roboty budowlane: 31 grudnia 2014 r.  

z zastrzeżeniem że roboty ziemne i brukarskie oraz związane z instalacjami wod. - kan.  

i przyłączami elektrycznymi oraz budową fontanny planuje się zakończyć do dnia 18 listopada 

2014 r. 

Terenowe działania przy badaniach ratunkowych należy wykonać zgodnie z harmonogramem 

prac wykonawcy robót operacji „Mój Rynek w Byczynie” w szczególności w terminie określonym 

do dnia 18 listopada 2014 r. 

W przypadku opóźnienia wykonania zamówienia na roboty budowlane i przesunięcia terminu 

odbioru robót, nadzór obowiązuje do dnia jego zakończenia. 

III. OPIS ZAMÓWIENIA: 
1. Na podstawie Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje 

wykonanie usługi pełnienia nadzoru archeologicznego i prowadzenie ewentualnych 

ratunkowych badań archeologicznych podczas robót przewidzianych operacją „Mój Rynek 

w Byczynie”. 

2. Zleceniobiorca wykona prace dotyczące pełnienia nadzoru archeologicznego i badań,  

o których mowa w § 1, wg. swojej najlepszej wiedzy i umiejętności zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.  

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987 z dnia 11 

sierpnia 2011 r.) 

3. Zakres usługi obejmuje: 

a. pełnienie nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych, brukarskich i instalacji 

wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych wykonywanych w ramach operacji „Mój Rynek 

w Byczynie”, 

b. prowadzenie wykopaliskowych badań ratunkowych – w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności, która zostanie potwierdzona przez Opolski Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków i Zamawiającego, 

c. opracowanie niezbędnej dokumentacji archeologicznej związanej z pełnionym nadzorem 

archeologicznym i ratunkowymi badaniami. 

3.  Nadzór archeologiczny pełniony będzie: 

a. przez archeologa o specjalizacji architektura nad wykopami w Rynku w Byczynie 

związanymi z: 

− budową przyłączy wodno – kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 1,41 km i głębokości 

wykopu do 2 m, 



− budową przyłączy elektrycznych o łącznej długości ok. 0,30 km i głębokości wykopu  

do 2 m, 

− budową fontanny o powierzchni ok. 50 m
2
 i głębokości wykopu pod urządzenia fontanny 

do 3,5 m, 

− robotami ziemnymi i brukarskimi w obrębie Rynku w ilości ok. 5.000 m
2
 i głębokości 

korytowania ok. 0,5 m, 

− robotami remontowymi elementów małej architektury Rynku (ogródków, schodów, fosy 

przy ratuszu), 

b. przez archeologa o specjalizacji obrządek pogrzebowy nad wykopami związanymi  

z budową parkingu pomiędzy ul. Okrężną i Pl. Wolności w Byczynie (w sąsiedztwie 

kościoła p.w. św. Mikołaja) o powierzchni ok. 537 m
2  

i głębokości korytowania ok. 0,5 m. 

4. Według szacunku Zamawiającego archeologiczne badania ratunkowe prowadzone będą,  

w przypadku wystąpienia takiej konieczności, na powierzchni około 537 m
2
. W przypadku, 

gdy badania ratunkowe prowadzone będą na mniejszej powierzchni niż szacowana, 

wynagrodzenie umowne w tym zakresie zostanie proporcjonalnie zmniejszone. 

5. Końcowy odbiór prac dotyczących pełnionego nadzoru archeologicznego i prowadzonych 

badań ratunkowych nastąpi z chwilą odebrania przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

w Opolu dokumentacji powykonawczej wykonanych nadzorów i badań oraz ewentualnego 

zabezpieczenia pozyskanych w wyniku badań ratunkowych materiałów. Materiały z badań 

na własny koszt zabezpiecza Zleceniobiorca. Zamawiający przewiduje wykonanie 

ewentualnych ponownych pochówków szczątek ludzkich do końca 2015 r. 

Pozostałe prawa i obowiązki Zleceniobiorcy wynikają z projektu umowy zawartego  

w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

Inwestycję nad, którą Zleceniobiorca będzie pełnił nadzór i ewentualne badania opisuje wyciąg  

z dokumentacji projektowej zawarty w załączniku nr 4b do zapytania ofertowego. 

IV. WYMAGANIA: 

Zgodnie z zakresem realizacji operacji Zleceniodawca wymaga aby prace prowadzili archeolog  

o specjalizacji architektura oraz archeolog o specjalizacji obrządek pogrzebowy. Kompetencje, 

doświadczenie zawodowe i kwalifikacje osób powinny być zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011 r.) należy przedłożyć wraz z ofertą i kopiami 

dyplomów i oświadczeniem wg. zał. nr 3 do zapytania ofertowego. 

Zleceniodawca wymaga, aby w wykonywaniu zamówienia uczestniczyła osoba mogąca prowadzić 

badania archeologiczne i posiadała tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych 

studiów na kierunku archeologia (w odpowiednich specjalnościach) oraz odbyła po ukończeniu 

studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań. 

Wykaz usług: 

Zleceniodawca wymaga aby, w kolumnie nr 5,  

− wykazać jedną pracę polegającą na pełnieniu nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi 

prowadzonymi na obszarze miejskim o powierzchni nadzoru minimum 500 m
2
 wraz  

z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usługi, 

− wykazać jedną pracę polegającą na prowadzeniu wykopaliskowych badań ratunkowych  

na obszarze miejskim o powierzchni badań minimum 200 m
2
 wraz z dokumentami 

poświadczającymi należyte wykonanie usługi, 

dla każdego z archeologów, które wykonał w okresie ostatnich 5 lat. 

V. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Cena oferty – 100 % 

Przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

K=(Cena minimalna/Cena badana)*100pkt. 

K – liczba punktów przyznana ofercie badanej za spełnienie kryterium 

Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 


