
irtiaS f O i GMINA PILICA 
ul. Ża rnow iecka 4 6 a 

42-436 Pil ica 
Pilica 29.01.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy: prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego 
w ramach zadania pn: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa 
i przebudowa sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac 
Mickiewicza kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I" w zakresie średniowiecznego układu 
urbanistycznego miasta Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93. 

Zamawiający : Miasto i Gmina Pilica, ul. Żarnowiecka 46a; 42-436 Pilica 

I. Tryb postępowania dotyczący konkurencyjnego wyboru wykonawców. 

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póż. zm) - zwanej dalej „ustawą" 
(wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro). 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 
archeologicznego w ramach zadania pn: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, 
Krakowska i Plac Mickiewicza kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I" w zakresie 
średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod 
nr A/1513/93. 

III. Termin wykonania zamówienia - przewidywany okres prowadzenia nadzoru archeologicznego 
to 8 miesięcy, planowany termin rozpoczęcia: marzec 2019r 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

Oferenci muszą spełniać łącznie poniższe warunki: 

A. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. 

B. Wiedza i doświadczenie. 
Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w branży dotyczącej wykonania 
niniejszego zamówienia. 

Zgodnie z treścią art. 37e, 37g, 37h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 
a) Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział 
w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Powyższy wymóg dotyczy również osób, które samodzielnie wykonują badania archeologiczne. 



b) Udział w badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach 
w muzeum będącym instytucją kultury, potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych 
praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub 
robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, 
na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której 
nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum 
będącym instytucją kultury, lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów 
zabytków. 
c) Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37e, mogą być uzyskane poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i 
tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych 
przepisów. 

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie złożenie oświadczenia o ich 
spełnianiu, zgodnie z załącznikiem nr 2 

V. Sposób obliczenia ceny. 

Wycenę ofertową należy oprzeć na podstawie: dokumentacji projektowej w postaci opisu 
technicznego, projektów zagospodarowania, wpisu do rejestru układu urbanistycznego 
z uwzględnieniem podanych w nim granic rejestrowych, pozwolenia konserwatorskiego, 
stanowiących załączniki do niniejszego zapytania, 

VI. Kryteria wyboru oferty i metodologia oceny kryteriów. 

A. cena brutto - waga kryterium 100% 
Opis sposobu przyznania punktów 

1) Oferowana cena brutto (C1) - waga 100% 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena (w złotych) brutto oferty. Wykonawca w tym 
kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma 
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: 

Wartość brutto oferty najtańszej spośród ofert nieodrzuconych 
C1 = x 100% 

Wartość brutto badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu 

przyjmując, że 1% = 1 punkt 

Obliczenia dokonane są do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (oferta 
uzyska największą ilość punktów) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

VII. Waluta, w jakiej będzie prowadzone rozliczenie związane z realizacją niniejszego 
zamówienia 

Rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich 
PLN. 



VIII. Miejsce i termin składania ofert 

A. Termin składania ofert : do 07 lutego 2019r do godz. 10:00. 
B. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 

Pilica; pokój nr 12. 
C. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem: 

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE „Prowadzenie badań archeologicznych 
w formie nadzoru archeologicznego w ramach zadania pn: „Budowa i przebudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ulice 
Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały główne z kanałami 
bocznymi. Etap I" w zakresie średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Pilica, 
wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93.". 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta. 
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 
Oferta powinna zostać złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać 
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. 
W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji 
oferenta. 

IX. Podstawy odrzucenia oferty 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy: 
A. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub 
B. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

X. Termin związania ofertą 

A. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
B. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Beneficjenta może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Beneficjent może tylko raz, nie później niż 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

XI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

XII. Warunki zmiany umowy 

A. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie 
spowoduje zwiększenia albo zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. 

XIII. Informacje dodatkowe 

A. Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie 
internetowej Zamawiającego zostanie zamieszczona stosowna informacja, a termin składania 
ofert zostanie wydłużony o 7 dni kalendarzowych. 



B. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej 
z ofert. 

C. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 
D. Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po 

protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, (którego końcowym elementem jest 
sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych) w terminie do 30 
dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 
Do obowiązków Wykonawcy nadzoru archeologicznego należy również sporządzenie 
programu prowadzenia badań archeologicznych oraz standardowych czynności archeologa 
wynikających z warunków zawartych w pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych, 
za które odpowiada przed zamawiającym do czasu ich zaakceptowania przez ŚWKZ. 

E. Oferent przystępując do zapytania ofertowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz danych zawartych w ofercie (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o 
Ochronie danych osobowych) na potrzeby związane z realizacją zamówienia objętego 
niniejszym zapytaniem ofertowym. 

XIV. Osoba do kontaktu 

Stefan Sajdak, tel. 668301835, adres mailowy; inwestycje@pilica.pl 

XV. Załączniki 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

z Zamawiającym 
Załącznik nr 4 - Wzór umowy 
Załącznik nr 5 - Elementy projektu budowlanego 
Załącznik nr 6 - Pozwolenie konserwatorskie 
Załącznik nr 7 - Treść wpisu do rejestru zabytków. 

Bur mis trz^iast^^m^y f i ^ 

Janosik 

mailto:inwestycje@pilica.pl


Załącznik nr 1 

dane wykonawcy 

Miasto i Gmina Pilica 
ul. Żarnowiecka 46a 

42-436 Pilica 

FORMULARZ OFERTOWY 

A. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia badań 
archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w ramach zadania pn: 
„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza 
kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I" w zakresie średniowiecznego układu 
urbanistycznego miasta Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93.. 

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

• Niniejsze zamówienie wykonamy za wynagrodzenie wynoszące: 

•cena netto: zł 
(słownie: ) 

•podatek VAT: %, zł 
•cena brutto: zł 

(słownie: ) 

•Zamówienie wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj. 
przewidywanym okresie 8 miesięcy prowadzenia robót budowlanych. 

•Oświadczamy, iż akceptujemy warunki zawarte w „Zapytaniu ofertowym" 
i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do podpisania umowy 
i realizacji niniejszego zamówienia. 

miejscowość, data pieczątka i podpis wykonawcy 



Załącznik nr 2 

dane wykonawcy 

Gmina Pilica 
ul. Żarnowiecka 46a 
42-436 Pilica 

OŚWIADCZENIE 

W związku z ubieganiem się o wybór mojej oferty na wykonanie zadania polegającego na 
prowadzeniu badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w ramach 
zadania pn: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza kanały 
główne z kanałami bocznymi. Etap I" w zakresie średniowiecznego układu urbanistycznego 
miasta Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93. oświadczam, że spełniam 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. IV zapytania 
ofertowego. 

miejscowość, data pieczątka i podpis wykonawcy 



Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH 
LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

Nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

Oświadczam, że wobec mnie nie zachodzą poniższe powiązania z Zamawiającym, tj. Miastem i Gminą Pilica, 
ul. Żarnowiecka 46a, 42 - 436 Pilica lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego (wskazane poniżej), lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą 
(wskazane poniżej) polegające na: 

•uczestniczeniu przez Zamawiającego lub ww. osoby jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej 
Wykonawcy; 
•posiadaniu przez Zamawiającego lub ww. osoby co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej 
Wykonawcy; 
•pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ww. 
osoby wobec Wykonawcy albo Wykonawcy wobec Zamawiającego; 
•pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli między ww. osobami a Wykonawcą; 
•pozostawaniu z Zamawiającym lub ww. osobami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Data 
Podpis Wykonawcy 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, wykonujące czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy: 

• Artur Janosik - Burmistrz 

• Zbigniew Luks 

• Stefan Sajdak 



Załącznik nr 4 

U m o w a N r /2019 

w dniu 2019 r. w Pilicy pomiędzy: 
Miastem i Gminą Pilica 
zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez : 
Artura Janosika - Burmistrza 

a firmą 

zwaną dalej „Wykonawcą" reprezentowaną przez: 

została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy pn.: 
Prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w ramach 
zadania pn: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 
sieci wodociągowej - ulice Żarnowiecka, Armii Krajowej, Krakowska i Plac Mickiewicza 
kanały główne z kanałami bocznymi. Etap I" w zakresie średniowiecznego układu 
urbanistycznego miasta Pilica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1513/93. 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 
- przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 

2003r. z późniejszymi zmianami, 
- warunków i obowiązków zawartych w pozwoleniu Nr K/992/2018 z dnia 

22.08.2018r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, 

- warunków i obowiązków zawartych w pozwoleniu na prowadzenie badań 
archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, o które zamawiający 
wystąpi na podstawie programu prowadzenia badań archeologicznych 
opracowanego przez wykonawcę wybranego w niniejszym postępowaniu. 

- zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących 
norm, 

- przepisami techniczno-budowlanymi. 
- warunkami i informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 

§ 3. 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 
(za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego) 



§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 
PLN (brutto) 

Słownie: zł 
zgodnie z przedłożoną ofertą. 

2. Faktura końcowa może być wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
4. Termin płatności faktury końcowej ustala się do 30 dni od dnia złożenia poprawnego 

dokumentu u Zamawiającego. 
§ 5 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac w terminie do dnia: 2019 r. 

§ 6 

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości: 
1. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wartości 
umownej zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 
w wysokości 10% wartości umownej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości 

umownej zamówienia za każdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 

w wysokości 10% wartości umownej. 
3. Jeżeli w/w kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku nie wykonania, bądź 

nienależytego wykonania umowy, dotyczy to również wad ujawnionych w okresie 
trwania gwarancji, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego. 

§ 7 

Na terenie prac z chwilą ich rozpoczęcia, aż do zakończenia nadzoru archeologicznego 
Zamawiającego będzie reprezentować 
Wykonawcę będzie reprezentować 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 

Zamawiający : Wykonawca: 


