
                                                                     Grudusk, 29 lipca 2009 r

OR-SO.341-10/7/PN-4/09

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU 
NIEOGRANICZONYM

„Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na 
grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, gm.Grudusk, 

pow.ciechanowski, woj.mazowieckie”

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy

ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

tel/fax (023)6715012

e-mail: gmina@grudusk.com 

2. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  uzyskać  także  w  Urzędzie 
Gminy Grudusk – I piętro, pokój Nr 2 u Pana Jerzego Czarniewicza.

mailto:gmina@grudusk.com


4. Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu 
zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania 
ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  badań wykopaliskowych na grodzisku w 
Grudusku, stan.1 (AZP 39-62/20), na powierzchni ok. 30 arów, zgodnie z podanymi 
w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (  Rozdział  II.  Opis  przedmiotu 
zamówienia) warunkami wraz z opracowaniem naukowym wyników przedmiotowych 
badań archeologicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 

6. Termin wykonania zamówienia

1. Nieprzekraczalny termin wykonania terenowych prac wykopaliskowych określa się: 
do 30 listopada 2009 roku.

2.  Nieprzekraczalny  termin  złożenia  szczegółowego  sprawozdania  z  badań 
wykopaliskowych, przyjętego przez WKZ wraz z lokalizacją odkrytych obiektów w 
formie  graficznej,  określa  się  na  15  dni  od  daty  zakończenia  badań 
wykopaliskowych.

3. Termin naukowego opracowania wyników badań wykopaliskowych określa się do 
30 listopada 2010 roku.

4. Za termin zakończenia badań wykopaliskowych określa się datę protokółu odbioru 
prac  terenowych  wykonany  przez  Wojewódzki  Urząd  Ochrony  Zabytków  w 
Warszawie Delegaturę w Ciechanowie.

    7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający 
wymagania art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r Nr 19, poz.177 z późn.zm.) oraz spełniający warunki określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 1.000 zł.
Wadium  może  być  wniesione  w  pieniądzu,  w  poręczeniach  bankowych  lub 
poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym że poręczenie 
kasy  jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym,  gwarancjach  bankowych,  gwarancjach 



ubezpieczeniowych,  poręczeniach  udzielanych przez podmioty,  o których mowa w 
art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  przyjęto  następujące  kryterium  oceny 
ofert: 
1/  doświadczenie  w  realizacji  badań  wykopaliskowych  prowadzonych  w  jednym 
sezonie  na  powierzchni  co  najmniej  20  arów  w  obrębie  jednego  stanowiska  + 
doświadczenie w realizacji badań wykopaliskowych prowadzonych w jednym sezonie 
na powierzchni co najmniej 10 arów na grodzisku lub osadzie obronnej + znajomość 
regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych w oparciu o własne doświadczenia + 
prezentacja  imienna kierownika (kierowników)  badań posiadającego wykształcenie 
kierunkowe i uprawnienia do prowadzenia tych badań – 60 %
2/ proponowana cena – 40 %

10.Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 2, do dnia 20 sierpnia 2009 r, do godz.12oo.

     11. Termin związania z ofertą
 
30 dni od terminu złożenia ofert.

    12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego  której
        będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
        dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej 
         oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z
         adresem strony internetowej, na której będzie
         prowadzona aukcja elektroniczna

Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  nie  przewiduje  się  zastosowania  aukcji 
elektronicznej.
                                                                                               Wójt
                                                                                           mgr Jacek Oglęcki



SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe
w celu udzielenia zamówienia na wykonanie
archeologicznych badań wykopaliskowych

na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, gm. Grudusk, 
pow. ciechanowski, woj. mazowieckie

SIWZ zawiera:
Rozdział I. Instrukcje dla Oferentów
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami
Rozdział III. Formularz oferty z załącznikami

                                                                                                        ZATWIERDZAM
                                                                                                                    Wójt

                                                                                             mgr Jacek Oglęcki

Grudusk lipiec 2009



Rozdział I: Instrukcja dla Oferentów

A. Informacje ogólne



1. Celem postępowania jest wyłonienie wykonawcy badań archeologicznych na grodzisku w 
Grudusku, stan. 1 (AZP 39 – 62/20), gm. Grudusk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie 
wraz z naukowym opracowaniem wyników badań.
2. Zamawiający: Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy.
3. Wzór umowy stanowi Rozdział IV niniejszej dokumentacji.
4.  Zaleca  się,  aby  Oferenci  dokonali  wizji  lokalnej  w  terenie  przewidzianym  do  badań 
archeologicznych w celu oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego 
postępowania.
5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję.  Jeżeli  Oferent  złoży  więcej  niż  jedną  ofertę  samodzielnie  lub  samodzielnie  i 
wspólnie z innymi Oferentami, wszystkie złożone przez niego ofert zostaną odrzucone.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez 
podawania przyczyn.

B. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wykopaliskowych na grodzisku w Grudusku, 
stan.  1 (AZP 39 – 62/20),  gm. Grudusk, woj. mazowieckie,  na powierzchni  ok.  30 arów, 
zgodnie  z  podanymi  warunkami  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  opracowaniem 
naukowym  wyników  przedmiotowych  badań  archeologicznych  –  szczegółowe  informacje 
dotyczące zakresu prac zawiera Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia.

C. Termin realizacji zamówienia

1. Nieprzekraczalny termin wykonania terenowych prac wykopaliskowych określa się: do 30. 
listopada 2009 roku.

2. Nieprzekraczalny termin złożenia szczegółowego sprawozdania z badań wykopaliskowych, 
przyjętego przez WKZ wraz z lokalizacją odkrytych obiektów w formie graficznej, określa 
się na 15 dni od daty zakończenia badań wykopaliskowych.

3.  Termin  naukowego  opracowania  wyników  badań  wykopaliskowych  określa  się  do  30 
listopada 2010 roku.

4. Za termin zakończenia badań wykopaliskowych określa się datę protokółu odbioru prac 
terenowych  wykonany  przez  Wojewódzki  Urząd  Ochrony  Zabytków  w  Warszawie 
Delegaturę w Ciechanowie.

5. Zamówienia będą finansowane przez Urząd Gminy w Grudusku.

D. Warunki podmiotowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, których zakres działania obejmuje 
prowadzenie prac archeologicznych.

2.  Oferent   musi   znajdować   się   w   sytuacji   finansowej   umożliwiającej   realizację 
przedmiotowego zadania.

3. Oferent musi wykazać (na załączniku nr 3), załączając stosowne referencje wystawione 
przez poprzednich  Zamawiających  lub/i  WKZ, że realizował  na terenie  Polski  badania 
wykopaliskowe o wielkości porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj. na powierzchni 
co najmniej  20 arów eksplorowanych  w jednym sezonie  (oczekuje się  doświadczeń  w 



zakresie  badań  szeroko  płaszczyznowych,  wymagających  koordynacji  prac  dużych 
zespołów ludzi,  sprzętu,  odpowiednich  sposobów hałdowania  i  przemieszczania  ziemi, 
zabezpieczenia  wykopów  oraz  badanie  stanowisk  wielowarstwowych  itp.)  wraz  z 
naukowym opracowaniem wyników.

4. Oferent musi mieć do dyspozycji odpowiedni potencjał kadrowy. Oferent przedstawi (na 
załączniku  nr  4)  co  najmniej  jednego  kandydata  na  kierownika  badań,  posiadającego 
uprawnienia w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie  
prowadzenia  prac  konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych  
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579), tj. tytuł magistra archeologii i co 
najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie badań wykopaliskowych odbytą po 
uzyskaniu dyplomu.

Minimalne  doświadczenie  zawodowe  w/w  kierownika  badań:  samodzielna  funkcja 
kierownika  badań  archeologicznych  na  co  najmniej  1  stanowisku  o  powierzchni  nie 
mniejszej  niż powierzchnia przedmiotowego stanowiska przebadanej  w jednym sezonie 
(roku).

W celu udokumentowania spełnialności wymagań stawianych kandydatowi (kandydatom) 
na kierownika badań należy dołączyć kserokopię dyplomu, potwierdzony wykaz praktyk i 
referencje od poprzednich Zamawiających lub/i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
z podaniem powierzchni badanego przez kandydata stanowiska.

5. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) muszą ustanowić 
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego 
zamówienia  i  wykazać,  że  łącznie  spełniają  wymagania  określone  jako  Warunki  
podmiotowe.

6. Zamawiający nie zezwala na wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

E. Zasady obliczania ceny oferty

1.  Oferent,  uwzględniając  wszystkie  wymogi,  o  których  mowa  w niniejszej  Specyfikacji  
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  powinien  w  cenie  oferowanej  ująć  wszelkie  koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:
- złożenia wniosku i uzyskania pozwolenia WKZ na prowadzenie prac,
- wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej (tzw. plan warstwicowy) grodziska wraz 

     z obszarem do niego przyległym w pasie 40 m, w skali 1:250, z warstwicami co 50 cm.
- przeprowadzenia badań wykopaliskowych wraz z wyznaczeniem granic pola badań, 

     wykonaniem robót ziemnych, szalowania, oznakowania i ogrodzenia wykopów zgodnie 
   z wymogami przepisów BHP, odwodnieniem, zabezpieczeniem, utrzymaniem i dozorem 
   stanowiska do czasu odbioru prac przez WKZ,
- przewożeniem i składowaniem ziemi wydobytej z wykopów oraz zasypywaniem 
   wykopów,
- magazynowania, konserwacji i dozoru pozyskanych zabytków do czasu przekazania ich 



   do zbiorów muzealnych, 
- wykonania badań i ekspertyz specjalistycznych oraz  datowań bezwzględnych,
- sporządzenia sprawozdania z przebiegu prac terenowych,
- naukowego opracowania wyników badań z uwzględnieniem wniosków z zaleceń 
   konserwatorskich oraz uzyskania 2 niezależnych recenzji tego opracowania.

2.  Cena  ofertowa  określona  przez  Oferenta  nie  podlega  zmianie  w   trakcie  realizacji 
zamówienia, ani waloryzacji.

3. Określenie ceny w rozbiciu na prace terenowe i naukowe opracowanie wyników badań 
zawiera załącznik nr 1 do Rozdziału II. Opis przedmiotu zamówienia.

4. Cenę oferty stanowić będzie suma kosztów poniesiona na archeologiczne badania terenowe 
oraz naukowe opracowanie wyników badań wraz z ekspertyzami specjalistycznymi, którą 
należy wprowadzić do załącznika nr 1 Oferty.

F. Opis sposobu przygotowania ofert

1.  Oferta  zostanie  sporządzona  na  formularzu  oferty,  którego  wzór  zawiera  Rozdział  III 
niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  musi  obejmować  całość 
zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.  Do oferty  zostaną  załączone  wszystkie  dokumenty  wymagane  postanowieniami  pkt.  G 
Dokumenty wymagane w ofercie.

3.  W przypadku, gdy Oferent zamiast oryginału załączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta 
powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

4.  Oferta  powinna  być  sporządzona  z  zachowaniem  formy  pisemnej,  w  języku  polskim, 
napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie tuszem lub atramentem.

Oferty  nieczytelne  nie  będą  rozpatrywane.  Strony  oferty  winny  być  trwale  ze  sobą 
połączone i kolejno ponumerowane.

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.
6.  Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  o  ile  nie  wynika  ono  z  przepisów  lub  innych 

dokumentów załączonych do oferty, należy dołączyć do oferty w oryginale. Powinno ono 
w swej treści  wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.  Przyjmuje się, iż 
pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  obejmuje  pełnomocnictwo  do  poświadczenia  za 
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów związanych z ofertą.

7. W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełniając 
formularz  ofertowy,  jak  również  inne  dokumenty  powołujące  się  na  Oferenta,  należy 
wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

8.  Wszystkie  miejsca,  w których  Oferent  wniósł  zmiany,  powinny być  parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta wyjaśnień treści złożonej oferty 
oraz prawo wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń i dokumentów, 
o których mowa w pkt. G Dokumenty wymagane w ofercie.

10. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej  kopercie zaadresowanej w następujący 
sposób:

     Urząd Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk.



Na kopercie należy napisać:
,,Oferta  na  wykonanie  archeologicznych  badań  wykopaliskowych  grodziska  w 
Grudusku”

G. Dokumenty wymagane w ofercie

1. Wypełniony formularz „Oferta”.
2.  Pełnomocnictwo  do podpisywania  ofert  (o  ile  nie  wynika  ono z  przepisów prawa  lub 

innych dokumentów załączonych do oferty)

W  przypadku  Oferentów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  – 
pełnomocnictwo  do  reprezentowania  wszystkich  oferentów,  ewentualnie  umowę  o 
współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania oferentów w postępowaniu albo 
reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. Dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem 
– kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kopia zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

W  przypadku  Oferentów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  w/w 
dokumenty powinien przedłożyć każdy z nich.

4.  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz 
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  wystawione  nie 
wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Dopuszcza  się 
przedłożenie  wniosków świadczących o wystąpieniu Oferenta do właściwego organu w 
celu uzyskania właściwego zaświadczenia i dostarczenie już uzyskanych zaświadczeń w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

5. Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do oferty.
6.  Oświadczenie  Oferenta,  że  posiada  niezbędne  uprawnienia,  wiedzę,  doświadczenie, 

potencjał techniczny i kadrowy oraz że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia – Załącznik nr 2 do oferty.

7. Opis doświadczeń Oferenta w realizacji badań na stanowiskach o areale nie mniejszym od 
przedmiotu zamówienia, w tym opis zrealizowanych prac badawczych potwierdzających 
znajomość  regionalnej  specyfiki  zabytków  archeologicznych.  Załącznik  nr  3  do  oferty  
Doświadczenie  Oferenta winien  zawierać  informacje  potwierdzające  spełnienie  co 
najmniej minimalnego warunku, o którym mowa w pkt. D ppkt.3 niniejszego rozdziału, tj. 
wykonanie badań wykopaliskowych na minimum 20 arach, w obrębie jednego stanowiska 
archeologicznego w jednym sezonie badawczym.



8.  Prezentację  kierownika  (kierowników)  badań posiadającego  wykształcenie  kierunkowe, 
doświadczenie  w  realizacji  badań  terenowych  (lub  terenowych  wraz  z  naukowym 
opracowaniem wyników badań) analogiczne  do wymaganego od Oferenta  (por.  pkt.  7) 
oraz uprawnienia w myśl  Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych  
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych  (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  150 poz.  1579)  –  Załącznik  nr  4  do  ofert  
Potencjał kadrowy wraz z oświadczeniami kandydata (kandydatów) na kierownika badań, 
że wyraża  zgodę na uczestnictwo w ofercie i podejmie (podejmą) się realizacji zadania.

9. Dokumenty składane wraz z ofertą w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia:

a)  wypełniony  formularz  OFERTA,  Formularz  Cenowy,  pełnomocnictwo  oraz  dokument 
opisany w pkt.  G ppkt.  6  (Oświadczenie  Oferenta)  winny być  przedłożone  w imieniu 
wszystkich Oferentów wchodzących w skład konsorcjum;

b) dokumenty wymienione w pkt. G ppkt 4 i pkt. G ppkt. 5  winien przedłożyć każdy Oferent 
wchodzący w skład konsorcjum;

c)  dokumenty  wymienione  w  pkt.  G  ppkt  7  i  pkt.  G  ppkt  8  winien  złożyć  w  imieniu 
wszystkich  ten  lub  ci  spośród  Oferentów składających  wspólną  ofertę,  w stosunku do 
których z niniejszej Instrukcji dla Oferentów lub umowy regulującej zasady współpracy 
wynika, że powinni potwierdzić spełnienie warunku.

H. Termin składania oferty

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk – termin składania ofert upływa 
dnia 20 sierpnia o godz.12oo

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wymienionym w pkt. 1 zostaną 
zwrócone bez otwierania.

3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 sierpnia o 
godz.1215

I. Odrzucenie ofert

1. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
c) jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji,
d) Formularz Cenowy będzie zawierał błędy rachunkowe

2. Oferty odrzucone nie podlegają ocenie i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentowi.
3.  Oferty  Oferentów,  którzy  nie  spełniają  warunków minimalnych  określonych  w pkt.  D 

Warunki  podmiotowe niniejszego  Rozdziału  zostaną  odrzucone  i  nie  przejdą  do  etapu 
punktowej oceny oferty.

J. Kryteria i zasady oceny ofert



1.  Oferty,  które  nie  spełniają  warunków  minimalnych  określonych  w  pkt.  D  Warunki  
podmiotowe niniejszego Rozdziału zostaną odrzucone i nie przejdą do etapu punktowej 
oceny ofert.

2. Zamawiający może prosić Oferentów o wyjaśnienie dotyczące treści złożonej oferty oraz 
przedstawionych dokumentów.

3.  Oceny  dokonywać  będą  członkowie  komisji  przetargowej  ściśle  według  kryteriów 
wyszczególnionych  poniżej,  stosując  zasadę,  iż  oferta  nieodrzucona,  która  uzyskała 
największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą.

L.p. Kryterium
Limit 

punktowy
1. Doświadczenie  w  realizacji  badań  wykopaliskowych  prowadzonych  w 

jednym sezonie na powierzchni co najmniej 20 arów w obrębie jednego 
stanowiska (dotyczy Oferenta):
-  za  wykonanie  badań  wraz  z  dokumentacją  na  jednym  stanowisku  w 
jednym sezonie i naukowego opracowania wyników badań,
- za wykonanie badań wraz z dokumentacją na dwóch stanowiskach (co 
najmniej 40 arów) w jednym sezonie i naukowego opracowania wyników 
badań 
-  za  wykonanie  badań  wraz  z  dokumentacją  na  więcej  niż  dwóch 
stanowiskach  (co  najmniej  80  arów)  w  jednym  sezonie  i  naukowego 
opracowania wyników badań. 

1 pkt.

2 pkt.

3 pkt.

2. Doświadczenie  w  realizacji  badań  wykopaliskowych  prowadzonych  w 
jednym sezonie  na powierzchni  co  najmniej  10 arów na  grodzisku lub 
osadzie obronnej (dotyczy Oferenta):
- za wykonanie badań wraz z dokumentacją,
- za wykonanie badań wraz z dokumentacją i naukowym opracowaniem 
wyników badań.

1 pkt.
2 pkt.

3. Znajomość regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych w oparciu o 
własne doświadczenia ( dotyczy Oferenta)
-  za  wykonanie  jednej  wykopaliskowej  pracy  badawczej  na  terenie 
województwa  mazowieckiego  wraz  z  dokumentacją  i  naukowym 
opracowaniem wyników badań,
- za wykonanie dwóch i więcej prac badawczych na terenie województwa 
mazowieckiego  wraz  z  dokumentacją  i  naukowym  opracowaniem 
wyników badań,

1 pkt.

2 pkt.

L.p. Kryterium
Limit 

punktowy
4. Prezentacja imienna kierownika (kierowników) badań posiadającego 

wykształcenie kierunkowe i uprawnienia w myśl Rozporządzenia Ministra 
Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i  
poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 150 poz. 1579) do prowadzenia tych badań (dotyczy kadry 
Oferenta):



- kierownik badań bez udokumentowanego regionalnego doświadczenia 
badawczego,
- kierownik badań z udokumentowanym regionalnym doświadczeniem 
badawczym.

1 pkt.

2 pkt.

5. Proponowana cena

- za najwyższą cenę

- za najniższą cenę

- za cenę pośrednią liczba punktów wyliczona będzie ze wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena x 6 pkt.) : cenę oferty ocenianej

0 pkt.

6 pkt.

wg wzoru

4. Jeżeli niemożliwe będzie dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ najwyżej 
punktowane ofert uzyskały jednakową ilość punktów, Zamawiający wezwie tych Oferentów 
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych lub przeprowadzi  z każdym z tych 
Oferentów negocjacje dotyczące ceny.

Minimalne wadium uczestnictwa w negocjacjach określa się na 1 000 zł.

K. Sposób udzielenia informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami wyznacza się: Wójt Gminy Jacek Oglęcki
tel. (023)6715012 ( w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku)

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego telefonicznie z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli 
odpowiedzi uczestnikom postępowania na piśmie, pod warunkiem, że pytanie skierowanie 
zostanie nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert, o którym mowa w pkt. H.

L. Termin związania ofertą

Okres związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc datę upływu składania ofert.

M. Zawiadomienie o wyniku postępowania
 
1. Zamawiający zawrze umowę z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 

do 7 dni.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.





Rozdział II. Opis  przedmiotu zamówienia

A. Zakres rzeczowy zadania Wykonawcy

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  badań wykopaliskowych  na grodzisku w 
Grudusku, gm. Grudusk, pow. ciechanowski o powierzchni 30 arów wraz z opracowaniem 
naukowym  końcowym,  zgodnie  z  wymogami  podanymi  niżej  i  zatwierdzonymi  przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ciechanowie.

B. Zadania Wykonawcy

- Uzyskanie Pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.



- Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej (tzw. plan warstwicowy) grodziska 
wraz z obszarem do niego przyległym w skali 1:250.

-  Przebadanie  całej  powierzchni  majdanu   bez  użycia  sprzętu  mechanicznego. 
Dopuszcza się wywożenie sprzętem mechanicznym ziemi wydobytej z wykopów w miejsce 
wskazane przez zamawiającego. W pierwszej fazie badań należy założyć w obrębie majdanu 
siatkę arową, zgodną z planem sytuacyjno wysokościowym (w posiadaniu zamawiającego) i 
wykonać  centralny  wykop  krzyżowy  zgodny  z  kierunkami  geograficznymi  N-S  i  E-W, 
szerokości 5 metrów, w celu rozpoznania faz zasiedlenia,  obecności obiektów, głębokości 
warstw  kulturowych.  Po  wykonaniu  i  odbiorze  konserwatorskim  przebadać  pozostałą 
powierzchnię  majdanu  oraz  ewentualnie  inne  partie  grodziska  zgodnie  z  wytycznymi 
Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Warszawie   Delegatura  w  Ciechanowie. 
Należy założyć także wykopy o szerokości 5 m na linii N-S, przez wał do granic działki, na 
przedłużeniu  wykopu  krzyżowego  zlokalizowanego  na  terenie  majdanu.   Pozwoli  to  na 
przebadanie  wałów  grodziska,  rozpoznanie  konstrukcji,  stwierdzenie  obecności  fosy, 
zlokalizowanie ewentualnego wjazdu. 

-  Przeprowadzenie  badań  wykopaliskowych  w  miejscach  wyznaczonych  w  planie 
rekonstrukcji (schody, budynek) – w posiadaniu Zamawiającego.

- Wykonanie serii odwiertów z analizą w celu ustalenia lokalizacji i przebiegu 
fosy,  a  po  uzyskaniu  wyników  założenie   wykopów  sondażowych 
obejmujących jej pełną szerokość.

- Po ustaleniu,  w wyniku odwiertów i  sondaży rozmiarów fosy na całej  jej 
długości, eksploracja odcinków fosy wskazanych przez WKZ.

-  Wykonanie  analiz:  historycznej  archiwalnej,  paleograficznej  (środowiskowej), 
archeozoologicznej  i  innych  wynikłych  z  rezultatów  badań  oraz  sugestii  konsultanta 
naukowego.

-  Wykonanie  niezbędnych  analiz  specjalistycznych  datujących  obiekt  i  ceramikę: 
dendrochronologicznych, termoluminescencyjnych (TL), 14C - radiowęglowych.

- Wskazanie konsultanta naukowego ze stopniem minimum doktora habilitowanego ze 
znajomością problematyki grodzisk województwa mazowieckiego. Należy dołączyć pisemną 
zgodę konsultanta.

- 15 dni od daty zakończenia badań terenowych przekazanie Zamawiającemu w wersji 
pisemnej  i  elektronicznej  dokładnego  sprawozdania  z  prac,  zatwierdzonego  przez 
Wojewódzki  Urząd  Ochrony  Zabytków  Delegatura  w  Ciechanowie,  z  wynikami 
pozwalającymi Zamawiającemu zlecenie planu realizacyjnego przyszłej rekonstrukcji.

- Do 30 listopada 2010 roku wykonanie naukowego opracowania wyników badań w 
postaci pisemnej i elektronicznej w ilości sztuk 4, w tym 1 egz. dla WUOZ Delegatury w 
Ciechanowie.  Dokumentacja  musi  być  zgodna  z  wymogami  konserwatorskimi.  Należy 
uzyskać dwie niezależne recenzje pracowników naukowych.



Wraz  z  dokumentacją  należy  przekazać  do  miejsca  wyznaczonego  przez  WUOZ 
Delegaturę  w  Ciechanowie  zinwentaryzowane  materiały  zabytkowe  z  badań 
wykopaliskowych.

C. Wykonanie przedmiotu zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać:

1. Warunkom  określonym  w  wydanym  przez  WUOZ  Delegaturę  w  Ciechanowie 
pozwoleniu na prowadzenie badań wykopaliskowych.

2. Terminom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

D. Ustalenia dodatkowe

1. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  teren  niezbędny  dla  wykonania  badań 
archeologicznych będących przedmiotem zamówienia.

2. Niezależnie od informacji podanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia zaleca się, aby Oferent dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej na 
obszarze objętym zamówieniem i zdobył wszelkie niezbędne według niego informacje 
potrzebne do przygotowania Oferty i podpisania umowy.

Załącznik nr 1 do oferty

(pieczęć Oferenta)

Formularz Cenowy

Składając w imieniu

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



ofertę

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  archeologicznych  badań 
wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, stan. 1

oferujemy realizację całości zamówienia zgodnie z poniższymi cenami skalkulowanymi w 
oparciu o stawkę .............. zł  brutto / słownie: ............zł brutto/ za 1 ar powierzchni badań.

Cena brutto
Za realizację całości zamówienia:

w  tym:
 archeologiczne badania terenowe
naukowe opracowanie wyników badań

……………………, dnia…………………………                  …………………………………
                                                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2  do oferty

(pieczęć Oferenta)

OSWIADCZENIE

Składając w imieniu



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ofertę

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  archeologicznych  badań 
wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, stan. 1

oświadczamy, że:

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami 
ustawowymi;

2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez 
Zamawiającego dokumentacji prac i czynności;

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.

……………………, dnia…………………………                  …………………………………
                                                                                                      (podpis upoważnionego 
przedstawiciela)

Załącznik nr 3  do oferty

(pieczęć Oferenta)

Doświadczenie Oferenta

Składając w imieniu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ofertę

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  archeologicznych  badań 
wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, stan. 1



oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował następujące zamówienia 
porównywalne z przedmiotem zamówienia

L.p. Termin wykonania 
badań

Opis doświadczeń w realizacji badań przy 
inwestycjach o wielkości porównywalnej do 

przedmiotu zamówienia

(nazwa, lokalizacja, powierzchnia i 
charakterystyka badań archeologicznych)

Opis doświadczeń 
potwierdzających znajomość 

regionalnej specyfiki 
zabytków archeologicznych

1. 2. 3. 4.

Uwaga:
1. w kol. 3 i 4 wpisać informacje  potwierdzające spełnienie warunków , o których mowa w pkt. D ppkt. 3 

Warunki Podmiotowe Instrukcji dla Oferentów.
2. informacje wymagane w kol. 3 i 4 Oferent może podać na odrębnej kartce/kartkach papieru
3. w celu udokumentowania podanych informacji załączyć referencje o których mowa w pkt. D ppkt. 3 Warunki  

Podmiotowe Instrukcji dla Oferentów.

……………………, dnia…………………………                                              …………………………………
                                                                                                      (podpis upoważnionego 
przedstawiciela)

Załącznik nr 4  do oferty

(pieczęć Oferenta)

Potencjał kadrowy

Składając w imieniu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ofertę

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  archeologicznych  badań 
wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, stan. 1



oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby 
pełniące funkcje kierowników badań na poszczególnych stanowiskach:
L.p. Nazwisko i imię Kwalifikacje 

zawodowe
Opis doświadczenia zawodowego 
oraz informacje o regionalnym 

doświadczeniu badawczym

1. 2. 3. 4.

Uwaga:
1. w kol. 3 wpisać wykształcenie, specjalność zawodową, łączną ilość lat doświadczeń zawodowych
2. w kol. 4 wpisać informacje potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w pkt. D ppkt. 4 Warunki  

Podmiotowe Instrukcji dla Oferentów
3. informacje wymagane w kol. 5 Oferent może podać na odrębnej kartce/kartkach papieru
4. w celu udokumentowania podanych informacji załączyć kserokopię dyplomu oraz referencje o których mowa 

w pkt. D ppkt. 4 Warunki Podmiotowe Instrukcji dla Oferentów

……………………, dnia…………………………                                              …………………………………
                                                                                                      (podpis upoważnionego 
przedstawiciela)
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