
ZB.271.10.2018
Zdzieszowice, 13.08.2018r.

Otrzymują według 
rozdzielnika

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadnia pn. ,,Budowa 
parkingu na działce nr 372/3przy ul. Nowej w Zdzieszowicach”, sygnatura ZB.271.10.2018.

Na podstawie art. 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 wraz z późn. zm.) zamawiający w 

odpowiedzi na niżej podane pytania, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia :

Pytanie 1 : Czy posiadanie przez Zam aw iającego zezw olenia W KZ dotyczy rów nież prow adzenia prac 

ziemnych, czy jedynie prow adzenia badań archeologicznych ?

Odpowiedź : Wyjaśnienie tej kwestii znajduje się w piśmie WKZ z dnia 17.11,2016r. (strona 4 pliku 

„14-konserwator_zabytkow-pozwolenie.pdf ”). Znajdujemy tam informację iż „Planowana inwestycja 

zlokalizowana jest w bezpośrednim otoczeniu archiwalnego stanowiska archeologicznego nr 1 w 

Zdzieszowicach, ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych”. I dalej czytamy „ W związku z 

powyższym roboty ziemne związane z inwestycją należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, a w razie 

konieczności należy prowadzić ratownicze badania wykopaliskowe”. W ocenie Zamawiającego 

prawdopodobieństwo natrafienia w obszarze prowadzenia robót na nowe archiwalne znaleziska jest znikome. 

Na działce nr 372/3 znajduje cały szereg sieci podziemnych różnego typu należących do podmiotów obcych, a 

działka była w przeszłości wielokrotnie przedmiotem różnego rodzaju robót ziemnych. Ostanie głębokie 

wykopy na działce miały miejsce w roku ubiegłym w związku z wymianą tranzytowej sieci ciepłowniczej. 

Zamawiającemu nie jest wiadome aby wykonawcy tych prac natrafili na jakiekolwiek znaleziska 

archeologiczne.

Pytanie 2 : Czy w zakres nadzoru archeologicznego, który m a zapew nić w ykonawca, m a wchodzić 

nadzór archeologiczny nad pracam i przy budow ie parkingu, czy rów nież nad badaniami 

archeologicznym i na stanowisku archeologicznym  ?



Odpowiedź : W razie pojawienia się nowych stanowisk archeologicznych, a co za tym idzie konieczności 

prowadzenia badań archeologicznych koszty z tym związane (zarówno koszty samych badań jak i nadzoru nad 

nimi) przejmuje Zamawiający.

Pytanie 3 : Celem  jednoznacznego opisu zam ów ienia, wobec niepew ności co do zakresu wyrażonej w 

poprzednich pytaniach, proszę o określenie jak ie  obow iązki adm inistracyjne w ynikające z 

pozw olenia W KZ, m a przew idzieć wykonawca.

Odpowiedź : Wykonawca winien przewidzieć obwiązki administracyjne wynikające z punktów 1, 2, 3, 4, 7 i 9 

warunków konserwatorskich zawartych w pozwoleniu nr 167/A/2018 z dnia 19.07.2018r.

Pytanie 4 : W obec faktu, iż badania archeologiczne, będą prow adzone staraniem  i na koszt 

Zam awiającego, proszę o inform ację czy Zam awiający przew iduje zm ianę term inu wykonania, w 

przypadku przedłużania się tychże badań, tym  bardziej iż term in końcowy pozw olenia na 

prowadzenie badań jest tożsam y z term inem  końcowym  w ykonania zadania?

Odpowiedź : Odpowiedni mechanizm pozwalający na zmianę terminu wykonana (przy spełnieniu określonych 

warunków) został przewidziany w § 13, ust. 8 wzoru umowy (załącznik do swiz).

Burmistrz Zdzieszowic

Otrzymają:
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Publikacja na stronie internetowej www.bip.zdzieszowice.pl.

http://www.bip.zdzieszowice.pl

