
                                                                                                 Grudusk, 8 marca 2010 r

OR-SO.341-5/3/PN-3/10

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

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

woj.mazowieckie”

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007
r Nr 223 poz.1655 z późn.zm.)

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 4 u Pana Jerzego Czarniewicza.

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

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  badań  wykopaliskowych  na  terenie
średniowiecznego grodziska  w Grudusku, stan.1 (AZP 39-62/20) w granicach działki  Nr



161/2, na powierzchni ok. 20 arów, zgodnie z warunkami określonymi przez Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie (pismo DC-4170-2/09 z
dn.12.05.2009 r i DC-4170-2/09 z dn.19.10.2009 r) oraz warunkami podanymi w Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia  /Rozdział  II.  Opis  przedmiotu  zamówienia/,  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 września 2010 r. Istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do 
    30 listopada 2010 r w przypadku ewentualnych znalezisk i rozszerzenia programu badań.
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  31
marca 2012 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. Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  następujące
warunki: 

a/  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  uprawnień,
b/  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/  nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  (art.24  ust.1  i  2
ustawy),
                  oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena  spełniania  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą   „spełnia  –  nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w  SIWZ.

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.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr
07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę  suma punktów wynikająca z następującego
kryterium punktowego (doświadczenie w realizacji badań max. 35 pkt + proponowana cena
max. 65 pkt = max. 100 pkt) : 

1. Doświadczenie w realizacji badań wykopaliskowych prowadzonych w jednym sezonie na
powierzchni co najmniej 20 arów – max. 35 pkt:

a/ za wykonanie badań  na dowolnym stanowisku archeologicznym wraz z dokumentacją  i
naukowym opracowaniem wyników badań
- za wykonanie jednej wykopaliskowej pracy badawczej – 10 pkt
- za wykonanie dwóch i więcej prac badawczych – 15 pkt

b/ za wykonanie badań wraz z dokumentacją  i naukowym opracowaniem wyników badań,
prowadzonych na grodzisku lub grodzie obronnym
- za wykonanie jednej wykopaliskowej pracy badawczej – 15 pkt
- za wykonanie dwóch i więcej prac badawczych – 20 pkt

c/ za wykonanie badań wraz z dokumentacją i  naukowym opracowaniem wyników badań,
prowadzonych na grodzisku lub grodzie obronnym, na terenie województwa mazowieckiego
(znajomość  regionalnej  specyfiki  zabytków  archeologicznych  w  oparciu  o  własne
doświadczenia)
- za wykonanie jednej wykopaliskowej pracy badawczej – 20 pkt
- za wykonanie dwóch i więcej prac badawczych – 25 pkt

d/ 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    
   - 5 pkt
- kierownik badań z udokumentowanym regionalnym doświadczeniem badawczym

- 10 pkt

2. Proponowana cena:
    Oferta najtańsza otrzyma:
    a/ stawka zł za 1 ar powierzchni badań x 20 arów + naukowe opracowanie         
        wyników badań – max. 65 pkt



    
        pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:
                                                        
                                                          cena najniższa
                   punktacja badanej oferty= --------------------      X 65 pkt
                                                          cena badanej oferty

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 4, do dnia 24 marca 2010 r, do godz.10oo.

     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.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach 
       uzupełniających

Zgodnie z art.67 ust.1 pkt ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości
zamówienia  podstawowego  w  przypadku  konieczności  rozszerzenia  zakresu  badań
archeologicznych  i  zwiększenia ilości  arów.  Zamówienia uzupełniające będą  uregulowane
odrębną umową w trybie zamówienia „z wolnej ręki”.
                                                                                                                     Wójt
                                                                                                          mgr Jacek Oglęcki



SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie
archeologicznych badań wykopaliskowych

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

Przetarg nieograniczony
Powyżej 14.000 euro

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

                                                                                                        ZATWIERDZAM
                                                                                    Wójt

                                                                                             mgr Jacek Oglęcki

Grudusk 8 marca 2010 r



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.  Zaleca  się,  aby  Oferenci  dokonali  wizji  lokalnej  w  terenie  przewidzianym  do  badań
archeologicznych w celu oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego
postępowania.
4. 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.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez
podawania przyczyn.

B. Przedmiot zamówienia

CPV: 45112450-4 – roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  badań  wykopaliskowych  na  terenie
średniowiecznego grodziska w Grudusku, stan. 1 (AZP 39 – 62/20) w granicach działki Nr
161/2 , gm. Grudusk, woj. mazowieckie, na powierzchni ok. 20 arów, zgodnie z warunkami
określonymi  przez  Wojewódzki  Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie  – Delegatura  w
Ciechanowie (pismo DC-4170-2/09 z dnia 12.05.2009 r i DC-4170-2/09 z dnia 19.10.2009 r)
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 września 2010 r. Istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do 30 
    listopada 2010 roku w przypadku ewentualnych znalezisk i rozszerzenia programu badań.
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: 
    31 marca 2012 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 Gminę Grudusk w ramach projektu: „Poprawa oferty
kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację  grodziska i jego najbliższej
okolicy w miejscowości Grudusk pow.ciechanowski” ,współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.



D. Warunki podmiotowe

1/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a/ Oferenci, których zakres działania obejmuje prowadzenie prac archeologicznych;
b/  Oferent  musi  znajdować  się  w  sytuacji  finansowej  umożliwiającej  realizację
przedmiotowego zadania;
c/ Oferent musi wykazać /zał. Nr 4 do SIWZ/, że realizował badania wykopaliskowe wraz z
opracowaniem wyników badań o wielkości porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj. na
stanowisku archeologicznym lub kilku stanowiskach o powierzchni łącznej co najmniej 20
arów  /oczekuje  się  doświadczenia  w  zakresie  badań  szerokopłaszczyznowych,
koordynujących pracę dużych zespołów ludzi, sprzętu, odpowiednich sposobów hałdowania
ziemi  itp./.  Jednocześnie  wymaga  się  od  Wykonawcy  znajomości  regionalnej  specyfiki
zabytków  archeologicznych  na  terenie  województwa  mazowieckiego.  W  celu
udokumentowania stawianych wymagań Oferent powinien doręczyć stosowne oświadczenie /
wraz z krótką  charakterystyką  wykonanych  prac, z  podaniem powierzchni  badań,  jakości
wykonanych  prac  oraz  opracowanych  wyników/.  Dopuszcza  się  sytuację,  w  której
przedstawione oświadczenie będzie dotyczyło badań w toku /np. z uwagi na wieloletni cykl
badań/;
d/ Oferent  musi  mieć  do dyspozycji  odpowiedni  potencjał  ludzki  /kadrowy/,  pozwalający
obsadzić  wykazanymi  osobami  stanowiska  archeologiczne  konieczne  dla  potrzeb  badań.
Wykonawca przedstawi /zał. Nr 5 do SIWZ/ kandydata na kierownika badań, posiadającego
uprawnienia  zgodne  z  Rozporządzeniem Ministra  Kultury  z  dnia  9.06.2004 r  w sprawie
prowadzenia  prac  konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań
konserwatorskich i  architektonicznych a także innych działań przy zabytku  wpisanym 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  z
wykazaniem co najmniej  12-miesięcznej  praktyki  zawodowej  /po  ukończeniu studiów/  w
zakresie badań wykopaliskowych.
Minimum doświadczenia  zawodowego:  samodzielna funkcja kierownika archeologicznych
badań  wykopaliskowych  na  co  najmniej  1  stanowisku  o  powierzchni  nie  mniejszej  od
powierzchni stanowiska proponowanego do obsadzenia.
Jednocześnie wymaga się od kierownika badań znajomości regionalnej specyfiki zabytków
archeologicznych na terenie województwa mazowieckiego;
e/  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  (konsorcjum)  muszą  ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i
wykazać, że łącznie spełniają określone w SIWZ wymagania ;
f/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy
PZP),

2/ Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą   „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca
spełnił.  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli
wymaganych  przez  Zamawiającego  oświadczeń  lub  dokumentów,  lub  którzy  nie  złożyli
pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez  Zamawiającego  oświadczenia  i
dokumenty zamierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia  i  dokumenty powinny potwierdzać  spełnianie  przez Wykonawcę  warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań  określonych przez Zamawiającego,  nie
później  niż  w  dniu,  w  którym  upłynął  termin  składania  ofert  Zamawiający  może  także
wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień.

3/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:



a/  Wykonawców, którzy wyrządzili  szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie,  jeżeli  szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu,  które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b/  Wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  ogłoszono  upadłość,  z
wyjątkiem  Wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli  układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego,
c/  Wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  uzyskali  oni
przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d/  osoby fizyczne,  które  prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a także przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e/  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f/  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka zarządu  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g/  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowoakcyjne,  których  komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub   inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej  grupie  albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
i/  podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia  na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
j/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

4/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:



a/  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego
postępowania,  lub posługiwali  się  w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej  konkurencji;  przepisu  nie  stosuje  się  do  wykonawców,  którym  udziela  się
zamówienia  na  podstawie  art.62  ust.1  pkt  2  lub  art.67  ust.1  pkt  1  i  2  ustawy  –  Prawo
zamówień publicznych,
b/  złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik
prowadzonego postępowania
c/ nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
d/ nie wnieśli  wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również  na przedłużony
okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

5/  Zamawiający  zawiadamia  równocześnie  Wykonawców,  którzy  zostali  wykluczeni  z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6/  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  przedmiotowego  zamówienia  przy  udziale
podwykonawców  jedynie  w  zakresie  robót  pomocniczych /roboty  ziemne  ręczne  i
mechaniczne/. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie jak za
swoje własne.

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. 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.  Należy  podać  odrębnie  cenę  za  badania
terenowe i cenę za naukowe opracowanie wyników badań.
   



F. Opis sposobu przygotowania oferty

1.  Oferta  zostanie  sporządzona na formularzu  oferty,  którego wzór  stanowi  załącznik  do
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 na grodzisku
wczesnośredniowiecznym w Grudusku, gm.Grudusk, pow.ciechanowski,
woj.mazowieckie”



G. Dokumenty wymagane w ofercie

1. 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.

2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art.22 ust.1 ustawy PZP, z wykorzystaniem
wzoru – załącznik Nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 3

4. 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w/w dokumenty powinien przedłożyć każdy z nich.

5.  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.

6. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

a/ sprawozdanie finansowe albo jego części,  a jeżeli  podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym
sprawozdaniu  albo  jego  części,  a  w  przypadku  Wykonawców  nie  zobowiązanych  do
sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych  dokumentów  określających  obroty  oraz
zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż trzy ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

7. Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do oferty.

8. 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  4  do  oferty-
Doświadczenie Oferenta winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie co najmniej
minimalnego warunku, tj.  wykonanie badań  wykopaliskowych na ok. 20 arach, w obrębie
jednego stanowiska archeologicznego w jednym sezonie badawczym.

9. 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. 8) 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  5 do oferty  -
Potencjał kadrowy wraz z oświadczeniami kandydata (kandydatów) na kierownika badań, że
wyraża  zgodę na uczestnictwo w ofercie i podejmie (podejmą) się realizacji zadania.

10. Dowód wpłacenia wadium.

11.  Wykaz  części  zamówienia,  których  wykonanie  Wykonawca  zamierza powierzyć
podwykonawcom, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 6 /jeżeli Wykonawca zamierza
całość robót wykonać we własnym zakresie wpisuje - nie dotyczy/,

12.  Parafowany  projekt  umowy  (każda  strona)   wraz  z  wypełnionym  harmonogramem
rzeczowo-finansowym – załącznik Nr 7.

13. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c/  nie zalega z uiszczaniem podatków,  opłat  lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub
zdrowotne, albo że nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

14. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  w/w  dokumentów,  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju  pochodzenia  osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania.

15. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  co  do
których Wykonawca zastrzega, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być
udostępniane,  muszą  być  oznaczone  klauzulą:  „Dokument  stanowi  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji



(Dz.U. z 1993 r Nr 47, poz.211 z późniejszymi zmianami).” Wykonawca nie może zastrzec
następujących  informacji  zawartych  w   ofercie:  nazwy  oraz  adresu  Wykonawcy,  ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

 16/ Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W
takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a/  Wykonawcy przedłożą  wraz z oferta umowę  określającą  strony umowy,  cel  działania,
okres  ważności  umowy,  sposób  ich  współdziałania,  zakres  prac przewidzianych  do
wykonania  przez  każdego  z  nich,  sposób  odpowiedzialności  /wymaga  się  solidarnej
odpowiedzialności Wykonawców/,
b/ w odniesieniu do wymagań  postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować:
- że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt  1-9 ustawy Prawo zamówień
publicznych
- przynajmniej w 50 % spełnia warunki w zakresie doświadczenia zawodowego, posiadanego
potencjału technicznego oraz osiągniętego  obrotu w zakresie przedmiotowych badań

c/  Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  /lidera/  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  publicznego.
Umocowanie może wynikać z treści umowy  konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie
wraz z ofertą /uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania/,
d/ zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o wykonanie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złożone przez
każdy podmiot.

17/ Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  i  w  zakresie  przez  niego  wskazanym  jest
zobowiązany  wykazać  odpowiednio,  nie  później  niż  na  dzień  składania  ofert,  spełnianie
warunków,  o  których  mowa  w  art.22  ust.1,  i  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu
niespełniania  warunków,  o  których  mowa  w  art.24  ust.1  ustawy  –  Prawo  zamówień
publicznych.

18/ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

19/ Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  przedstawić  dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.

20/ Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli
wymaganych  przez  zamawiającego  oświadczeń  lub  dokumentów,  lub  którzy  nie  złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy
lub  którzy  złożyli  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  złożenia  ich  w  wyznaczonym  terminie,
chyba, że mimo ich złożenia  oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie  Zamawiającego  oświadczenia  i
dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w



postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.

H. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do
porozumiewania się z Oferentami

1/  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Oferenci
przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2/ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekaże niezwłocznie wszystkim Oferentom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją także na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku
zmiany  treści  SIWZ,  nie  prowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest
niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  zamawiający  przedłuża
termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym   Oferentów,  którym  przekazano  SIWZ  oraz
zamieszcza taką informację na stronie internetowej .

3/ Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków  Zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień  niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  do Zamawiającego nie później niż do dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4/ Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku.

5/ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Oferentów.

6/ Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:

Wójt Gminy Jacek Oglęcki

Urząd Gminy Grudusk 

tel.(023)671-50-12 w godz.8oo-16oo

tel.kom. 606413384

I. Wymagania dotyczące wadium

1/ Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w
wysokości 1.000 zł /słownie: jeden tysiąc/, przed upływem terminu składania ofert. 



2/  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a/ pieniądzu; b/
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c/ gwarancjach bankowych; d/
gwarancjach  ubezpieczeniowych;  e/  poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których
mowa w art.6 ust.3pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn.zm./.

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr
07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

4/ Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania
na rachunku zamawiającego.

5/ Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu
Gminy Grudusk – I piętro, przed upływem terminu składania ofert.

6/ Z treści gwarancji /poręczenia/ musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta.  Gwarancja  musi  być  podpisana  przez  upoważnionego  /upełnomocnionego/
przedstawiciela  Gwaranta.  Podpis  winien  być  sporządzony  w sposób umożliwiający  jego
identyfikację np.  złożony  wraz  z  imienną  pieczątką  lub  czytelny  /z  podaniem  imienia  i
nazwiska/.  Z  treści  gwarancji  winno wynikać  bezwarunkowe,  na  każde  pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.5
ustawy Prawo zamówień publicznych.

7/ Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 12 .

8/ Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9/  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał  ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

10/  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Oferenta,  któremu zwrócono
wadium na podstawie ppkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Oferent  wnosi  wadium  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego.

11/  Jeżeli  wadium  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  zwraca  je  wraz  z   odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

12/  Zamawiający zatrzymuje wadium  wraz z odsetkami, jeżeli  Oferent  w odpowiedzi na
wezwanie,  nie  złoży  żądanych  dokumentów,  oświadczeń  lub  pełnomocnictw,  chyba  że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13/ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została
wybrana: a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach



określonych  w ofercie;  b/  nie wniósł  wymaganego  zabezpieczenia  wykonania  umowy;  c/
zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

J. Termin związania  ofertą

1/ Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2/  Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć  termin związania z
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

3/  Przedłużenie  okresu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym
przedłużeniem okresu  ważności  wadium albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem
nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu
związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Oferenta, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.

K. Miejsce i termin składania oferty

1/ Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54, I piętro, pokój
Nr 4, w terminie do dnia 24 marca 2010 r do godz.10oo

2/ Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

3/  Oferty  nadesłane  pocztą  będą  zakwalifikowane  do  postępowania  przetargowego  pod
warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Gminy Grudusk przed upływem terminu
składania ofert.

4/ Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 24 marca 2010 r godz.1015 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Grudusk – II piętro.

Otwarcia  ofert  oraz  ich oceny dokona Komisja  Przetargowa,  powołana Zarządzeniem Nr
81/2004 Wójta Gminy Grudusk z dnia 21 kwietnia 2004 roku.

5/ Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert..

6/  Koperty  oznakowane  dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zostaną dołączone do ofert.



7/  Koperty  oznakowane  „WYCOFANIE”  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  i  po
stwierdzeniu  poprawności  postępowania  Oferenta,  koperty  ofert  wycofanych  nie  będą
otwierane.

8/  Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmę)  oraz adres Oferentów których
oferta  będzie  otwierana,  a  także  informacje  dotyczące   ceny  oferty,  terminu  wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofercie. W przypadku, gdy
Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego
pisemny wniosek, informacje z sesji otwarcia ofert.

L. 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  nie  odrzucona,  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:

a/ za wykonanie badań na dowolnym stanowisku archeologicznym wraz z
dokumentacją i naukowym opracowaniem wyników badań
- za wykonanie jednej wykopaliskowej pracy badawczej
- za wykonanie dwóch i więcej prac badawczych

b/ za wykonanie badań wraz z dokumentacją i naukowym opracowaniem
wyników badań, prowadzonych na grodzisku lub grodzie obronnym
- za wykonanie jednej wykopaliskowej pracy badawczej
- za wykonanie dwóch i więcej prac badawczych

c/ za wykonanie badań wraz z dokumentacją i naukowym opracowaniem
wyników badań,  prowadzonych na grodzisku lub grodzie obronnym, na
terenie  województwa  mazowieckiego  (znajomość  regionalnej  specyfiki
zabytków archeologicznych w oparciu o własne doświadczenia)
- za wykonanie jednej wykopaliskowej pracy badawczej
- za wykonanie dwóch i więcej prac badawczych

10 pkt
15 pkt

15 pkt
20 pkt

20 pkt
25 pkt



2 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,

5 pkt

10 pkt

 Maksymalna  liczba punktów (doświadczenie) 35

3 Proponowana cena: 

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma:

a/ badania terenowe (stawka zł  za 1 ar powierzchni badań x 20 arów) +
naukowe opracowanie wyników badań

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

                                                   cena najniższa
punktacja badanej oferty =  --------------------    x  65 pkt

                                             cena badanej oferty

65 pkt

Łączna maksymalna liczba punktów (doświadczenie w realizacji badań
+ proponowana cena) 

100 pkt

4/ Wynagrodzenie Oferenta ma charakter ryczałtowo-ilościowy i zostanie obliczone wg ceny
    jednostkowej za 1 ar powierzchni objętej badaniami i faktycznej ilości przebadanych arów.

5/ Łączną cenę oferty stanowi suma iloczynu oferowanej ceny jednostkowej za 1 ar i 20 arów
powierzchni  do  przebadania  i  ceny  za  naukowe  opracowanie  wyników  badań.  Na
formularzu ofertowym należy podać odrębnie cenę za badania terenowe i cenę za naukowe
opracowanie wyników badań. Ocenie punktowej podlegać będzie cena łączna.



6/  Cena oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana w PLN cyfrowo  i
słownie, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem należnego podatku
VAT – jeżeli występuje. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.

7/ Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
8/ Zaleca się Oferentom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia w celu

zminimalizowania  ryzyka  związanego  z  faktycznym  rozmiarem  prac  niezbędnych  do
wykonania zamówienia.

9/ W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać  wyboru  oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że najwyżej punktowane oferty uzyskały jednakową ilość punktów, wezwie
on Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert
dodatkowych.

10/ Oferenci  składający  oferty  dodatkowe  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

11/ Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli: a/ jest niezgodna z ustawą; b/ jej treść nie odpowiada
treści SIWZ, chyba, że zaistniałe omyłki  nie powodują zmian treści oferty;  c/ jej złożenie
stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji; d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e/ została
złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f/
zawiera  błędy  w  obliczeniu  ceny;  g/  Oferent  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3
ustawy PZP; h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12/ Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia,  jeżeli: a/ nie złożono
żadnej  oferty  nie  podlegającej  odrzuceniu;  b/  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa
kwotę,  jaką  Zamawiający  może  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba,  że
Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  c/ zostały złożone
oferty dodatkowe o takiej samej cenie; d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca,
że  prowadzenie  postępowania  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było
wcześniej  przewidzieć;  e/  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą
uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy w sprawie  zamówienia
publicznego.

13/ O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Oferentów, którzy:
a/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b/ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego.

14/ O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących
po stronie  Zamawiającego,  Oferentom,  którzy złożyli  oferty  nie  podlegające  odrzuceniu,
przysługuje  roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów uczestnictwa  w postępowaniu,  w
szczególności kosztów przygotowania oferty.



15/ W przypadku unieważnienia  postępowania  o udzielenie  zamówienia  Zamawiający na
wniosek Oferenta, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu tego
samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Ł. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1/  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów,
którzy złożyli ofert o: a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i
nazwisko,  siedzibę  albo  adres  zamieszkania  i  adres  Oferenta,  którego  ofertę  wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce
zamieszkania i adresy Oferentów, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  b/ Oferentach, których oferty zostały
odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c/ Oferentach, którzy zostali wykluczeni
z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne;  d/
terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

2/ W/w informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego.

3/ W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta została wybrana Zamawiający
określi  termin i  miejsce podpisania umowy.  Umowa może zostać  zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 PZP, albo 10 dni
– jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4/  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- nie wykluczono żadnego Oferenta. 

5/ Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy i nie wnosi
wymaganego  zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,
chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1
ustawy PZP.   
 

M.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego  wykonania umowy

1/ Zamawiający  żądać  będzie  od  Oferenta,  którego  oferta  została  wybrana,  wniesienia
zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie/ z podatkiem VAT/.

2/  Zabezpieczenie  może być  wnoszone  według  wyboru  Oferenta  w jednej  lub  w kilku
następujących  formach:  w  pieniądzu,  w  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach
spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym że zobowiązanie kasy jest  zawsze
zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych
oraz w 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.



3/  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Oferent wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.

4/ W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Oferent może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5/  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji  lub poręczeń powinny być
one wystawione na okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji.

6/  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  musiało  być  wniesione  przed
podpisaniem umowy.

7/ Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach :
a/  w  terminie  30  dni  od  daty  odbioru  końcowego  całego  zakresu  objętego  umową  w
wysokości 70 %; b/ w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady w wysokości 30 %.

8/  Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  wniesione  w  pieniądzu,
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym  były  one  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.

9/  Zamawiający  może  wstrzymać  się  ze  zwrotem  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy, jeżeli w dacie upływu terminu zwrotu Oferent będzie w trakcie usuwania wad. W
tym przypadku zwrot nastąpi w następnym dniu po zakończeniu i odbiorze usuniętych wad.

N. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną  wprowadzone do treści  zawieranej
umowy  w sprawie zamówienia publicznego

1/  Umowa  zostanie  zawarta  na  warunkach  określonych  we  wzorze  /  projekcie  umowy/
załączonym do SIWZ-  załącznik  nr  7.  W sporządzonej  ofercie  Oferent  musi  uwzględnić
zapisy wzoru umowy.

O.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Oferentowi  w  toku
postępowania o zamówienie publiczne

1/ Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy PZP, Wykonawcy przysługuje odwołanie.

2/ Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru  trybu  negocjacji  bez  ogłoszenia,  zamówienia z  wolnej  ręki  lub

zapytania o cenę,
- opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunków  udziału  w

postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

3/ Odwołanie  powinno wskazywać  czynności  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać  zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.



4/ Odwołanie wnosi  się  do Prezesa Krajowej  Izby Odwoławczej  w formie pisemnej  albo
elektronicznej,  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym,  weryfikowanym  za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5/  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.

6/ Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności
Zamawiającego stanowiącej  podstawę  jego wniesienia – jeżeli  zostały przesłane w sposób
określony w art.27 ust.2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.

7/ Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia  wnosi  się  w terminie 5 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji na stronie internetowej.

8/ Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7, w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9/ Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.

10/  Skargę  wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11/ Pozostałe informacje na powyższy temat znajdują się w dziale VI-środki ochrony prawnej
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

U. Postanowienia końcowe.

1/ Protokół  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.
Załączniki  do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu  postępowania,  z  tym  że  oferty  udostępnia  się  od  chwili  ich  otwarcia.
Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a/ Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b/ Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c/ Zamawiający wyznaczy członka Komisji Przetargowej, w którego obecności udostępnione
zostaną dokumenty,
d/ udostępnienie może mieć  miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania,
e/ na wniosek Oferenta, Zamawiający przesyła kopię protokołu wraz z załącznikami pocztą,
faxem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Zamawiającego

2/ W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.



Rozdział II. Opis  przedmiotu zamówienia

A. Zakres rzeczowy -  zadania Wykonawcy

1/  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  badań  wykopaliskowych  na  terenie
średniowiecznego grodziska w Grudusku, stan. 1 (AZP 39 – 62/20) w granicach działki Nr
161/2 , gm. Grudusk, woj. mazowieckie, na powierzchni ok. 20 arów, zgodnie z warunkami



określonymi  przez  Wojewódzki  Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie  – Delegatura  w
Ciechanowie (pismo DC-4170-2/09 z dnia 12.05.2009 r i DC-4170-2/09 z dnia 19.10.2009 r). 

2/ Wykonanie sprawozdań i dokumentacji badań archeologicznych,

3/ Doprowadzenie terenu działki do stanu przed rozpoczęciem badań,

4/ Uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie –
Delegatura w Ciechanowie deklaracji o przyjęciu materiałów pozyskanych podczas badań.

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 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 w różnych punktach badanej nieruchomości 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
ceramikę:  dendrochronologicznych,  termoluminescencyjnych  (TL),  14C  -
radiowęglowych.



- Po zakończeniu prac badawczych teren działki należy doprowadzić do stanu
przed ich rozpoczęciem.

            -     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 31 marca 2012 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.

3. Zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień
publicznych  Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  zamówień
uzupełniających,  stanowiących  nie  więcej  niż  30  %  wartości  zamówienia
podstawowego  w  przypadku  konieczności  rozszerzenia  zakresu  badań
archeologicznych  i  zwiększenia  ilości  arów.  Zamówienia  uzupełniające  będą
regulowane odrębną umową zawartą w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Załączniki do SIWZ -  nr:
1. Druk oferty /formularz oferty/.
2. Druk oświadczenia o spełnieniu wymogu art.22 ust.1 ustawy.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,



4. Druk dotyczący udokumentowania doświadczenia oferenta.
5. Druk dotyczący udokumentowania potencjału kadrowego oferenta.
6. Wykaz  części  zamówienia,  których  Wykonawca  zamierza  powierzyć

podwykonawcom.
     7. Projekt umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

                                                           

Załącznik nr 1 

(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:

Cena
Za realizację:

 badania terenowe - stawka za 1 ar x 20 arów powierzchni do
przebadania 

naukowe opracowanie wyników badań

 Razem:

słownie: ................................................................................... zł

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

Zgodnie z art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2007 r Nr 223 poz.1655 z póżn.zm.), oświadczamy, że:

1/  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie  wnosimy  do  niej
zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty  (dokonaliśmy   wizji
lokalnej terenu budowy)*)                     
2/ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy
3/ przedmiot  zamówienia  reprezentowana  przez  nas  firma  wykona  bez/przy  udzia/łu/le*)

podwykonawców



4/ wadium w kwocie …………………… zostało wniesione w dniu…………………………..

w formie:

- pieniądza*)

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym*)

- gwarancji bankowych*)

- gwarancjach ubezpieczeniowych*)

- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b 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.)*)

5/  zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  projekt  umowy  został  przez  nas
zaakceptowany i  zobowiązujemy się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy na
warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

6/ jesteśmy świadomi, że wadium zatrzyma Zamawiający w przypadku:

- odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie

- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy

7/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie:

- pieniądza*)

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym*)

- gwarancji bankowych*)

- gwarancji ubezpieczeniowych*)

- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt  ustawy z dnia 9
listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości*)

8/ wszystkie informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dokładnie
sprawdzone

9/  oferent pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert

10/ Oferent przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.

11/ W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

……………………………………….                                  ……………………………………………



        (miejscowość, data)                                                 (pieczęć, podpisy osoby/osób upoważnionych)

*) – niepotrzebne skreślić

                                                                                

                                                                                                Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

w trybie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn.zm.)



Nazwa oferenta …………………………………………………………………………………………….

Adres oferenta ……………………………………………………………………………………………..

Nr tel/fax……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, firma, którą

reprezentuję:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także 

    dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie

    zamówienia,

Data…………………………..                                   ………………………………............

                                                                                                             

                                                                                                           Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania



Nazwa oferenta …………………………………………………………………………………………….

Adres oferenta ……………………………………………………………………………………………..

Nr tel/fax……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia

z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 – Prawa zamówień

publicznych.

Na  potwierdzenie  spełniania  w/w  warunków  do  oferty  załączam  wszelkie  dokumenty  i

oświadczenia  wskazane  przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia.

                                                                     

Data…………………………..                                   …………………………………………….............

                                                                             

                                                                                                                       
                                                                                                                                         Załącznik Nr 4

(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  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 Warunki

Podmiotowe Instrukcji dla Oferentów.

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

Załącznik nr 5

(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  Warunki

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

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

                                                                                                                                    Załącznik Nr 6
               

WYKAZ

części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom



Zakres robót przewidzianych
dla podwykonawców Nazwa i dane podwykonawcy

Wartość podwyko-
nywanych robót
jako % całkowitych
kosztów projektu

.............................................                                                     .................................................

       miejscowość, data                                                                pieczęć i podpis Wykonawcy

                                                                                                      

  

                                                                                                                   

                                                                                                                      

                                                                                                                             Załącznik Nr 7

                                                                                                              Projekt

UMOWA Nr .....

zawarta w dniu ........................ w Grudusku pomiędzy Gminą Grudusk reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Jacja Oglęckiego, zwanym dalej „Zamawiającym”
a.....................................................................................................................................................
.......................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”



W  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  i  Wykonawcy  w  przetargu
nieograniczonym Nr OR-SO.341-5/3/PN-3/10, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługi  polegające  na
wykonaniu  badań  wykopaliskowych  na  terenie  średniowiecznego  grodziska  w
Grudusku, stan.1 (AP 39-62/20),  na powierzchni ok. 20 arów, zgodnie z podanymi w
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  warunkami  wraz  z  opracowaniem
naukowym wyników przedmiotowych badań archeologicznych.

2. Zakres badań archeologicznych objętych niniejszą umową oraz termin ich wykonania
może ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień między stronami.

3. Strony ustalają, że integralną częścią umowy jest formularz oferty cenowej złożonej
do przetargu zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego
Nr OR-SO.341-5/3/PN-3/10.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia badań wykopaliskowych ustala się na dzień ...............................

2. Termin wykonania prac wykopaliskowych określa się do 30 września 2010 r. Istnieje
możliwość  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy  do  30  listopada  2010  r  w
przypadku ewentualnych znalezisk i rozszerzenia programu badań.

3. 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.

4. Termin naukowego opracowania wyników badań wykopaliskowych określa się do 31
marca 2012 r.

5. Za termin zakończenia badań  wykopaliskowych określa się datę  protokołu odbioru
prac  terenowych,  wykonanego  przez  Wojewódzki  Urząd  Ochrony  Zabytków  w
Warszawie – Delegatura w Ciechanowie.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 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  i  wykonać
centralny wykop krzyżowy, zgodny z kierunkami graficznymi 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);

- wykonanie serii  odwiertów w różnych punktach badanej  nieruchomości  z analizą  w
celu ustalenia lokalizacji i przebiegu fosy, a po uzyskaniu wyników złożenie 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 31 marca 2012 roku wykonanie naukowego opracowania wyników badań w postaci
pisemnej i elektronicznej w ilości 4 egz., w tym 1 egz. dla WUOZ – Delegatura 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.

§ 4

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać warunkom określonym w
wydanym  przez WUOZ – Delegaturę  w Ciechanowie  pozwoleniu na prowadzenie
badań wykopaliskowych oraz terminom określonym w niniejszej umowie.

2. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  teren  niezbędny  do  wykonania  badań
archeologicznych będących przedmiotem zamówienia w terminie do .........................

3. Wykonawca  we  własnym  zakresie  dokona  wizji  lokalnej  na  obszarze  objętym
zamówieniem  w  celu  zdobycia  wszelkich  niezbędnych  według  niego  informacji,
potrzebnych do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca  może  powierzyć  podwykonawcom   wykonanie  części  prac  będących
przedmiotem umowy,  lecz  jedynie  w zakresie  robót  pomocniczych  (prace  ręczne,



mechaniczne),  przyjmując  jednocześnie  odpowiedzialność  za  ich  działanie  lub
zaniechanie jak za swoje własne.

§ 5

Wykonawca  nieodpłatnie  przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do
opracowania  wyników badań  archeologicznych,  w ramach  niniejszej  umowy,  obejmujące
następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie  i  zwielokrotnianie  opracowania  w  jakikolwiek  sposób  i  jakąkolwiek
techniką;

- publicznego wystawiania, odtwarzania oraz udostępniania opracowania.

§ 6

1. Strony ustalają, że Wykonawcy przysługuje następujące wynagrodzenie:

a/ stawka za 1 ar powierzchni badań x 20 arów = ...............................................zł

b/ naukowe opracowanie wyników badań = ........................................................zł

    Razem: ...........................................................................................................  zł

słownie: .................................................................................................................zł

Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT (jeżeli występuje)

2/  Wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  zwiększone  wraz  z  udokumentowanym
rozszerzeniem  powierzchni  badań archeologicznych.

3/ Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie suma kosztów poniesionych na
archeologiczne  badania  terenowe oraz  naukowe opracowanie  wyników  badań  wraz  z
ekspertyzami specjalistycznymi. 

4/ Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia złożenia faktur:

a/ za prace terenowe – po protokolarnym odbiorze wykonanym przez Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie

b/  za  naukowe  opracowanie  wyników  badań  –  po  złożeniu  dokumentacji  w  postaci
pisemnej i elektronicznej w ilości 4 egz.

§ 7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny  całkowitej  podanej  w  ofercie  przetargowej,  co
stanowi ............................................zł (słownie: ..........................................zł)

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w pieniądzu.

3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy zostanie  zwrócone  w  terminie  i  na
zasadach określonych w art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:



a/ za zwłokę w rozpoczęciu prac archeologicznych – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto – za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego w umowie dnia rozpoczęcia prac

b/  za  zwłokę  w  przekazaniu  dokumentacji  z  przebiegu  badań  archeologicznych  –  w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto – za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonej w
umowie daty przekazania dokumentacji

c/ w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn zależnych
od Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego – w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy

1. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z
jego wynagrodzenia.

§ 9

Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie
wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  a  także  za  szkody  osób  trzecich  wynikające  z
organizacji i sposobu prowadzenia prac.

§ 10

1.  Artykuł  144 ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych
zakazuje zmian postanowień  zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie,
której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  chyba,  że  Zamawiający  przewidział  możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  wykonywania  umowy  przez
Wykonawcę  w  sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami,  lub  z  postanowieniami
niniejszej umowy.

4.  Oświadczenie  w  przedmiocie  odstąpienia  od  umowy  strona  odstępująca  winna  złożyć
drugiej  stronie  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  zaistnienia



zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia
od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony  wyznaczają:

………………………. reprezentującego Zamawiającego,

……………………….  reprezentującego  Wykonawcę,  posiadającego  uprawnienia  do
prowadzenia  badań  archeologicznych,  określone  w  §  10  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra
Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych
lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 150 poz. 1579),

§ 13

W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
cywilnego.

§ 14

Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami ) w związku z art. 509 §1 i art. 514 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) wyłącza się
zbywalność wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§16

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz.
dla Wykonawcy.

      Wykonawca                                                                   Zamawiający

          



                                                                                                                                          

                                                                                                                                             Załącznik do umowy

HARMONOGRAM

rzeczowo-finansowy dla projektu pn: „Wykonanie archeologicznych badań
wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, gm.Grudusk,

pow.ciechanowski, woj.mazowieckie”



Lp Zakres rzeczowy zadania Wartość w zł Realizacja
zakresu

rzeczowego do
dnia:

Uwagi

1
Badania terenowe (stawka zł  za
1 ar powierzchni badań x 20
arów)

30.09.2010 r

(z możliwością
przedłużenia do dnia

30.11.2010 r)

2
Naukowe opracowanie wyników
badań 31.03.2012 r

Razem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Cena oferty podana w PLN cyfrowo, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem należnego podatku VAT – jeżeli
występuje.

Miejscowość, data...............................................                          ................................................
                                                                                                                                                        (podpis osoby uprawnionej do
                                                                                                                                                            reprezentacji Wykonawcy)









                                                                           


