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MWKZ nr W2572/2018 
 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badań archeologicznych mających na 

celu rozpoznanie i zadokumentowanie nawierzchni brukowanej przy ul. Ossowskiego w Warszawie, w 

związku z realizacją inwestycji pn.  „Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: 

Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej”. Niniejsze zamówienie nie obejmuje rozbiórki i 

odtworzenia nawierzchni. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (w 

tym opracowanie programu badań) poprawnego i kompletnego pod względem 
merytorycznym i formalnym oraz uzyskanie ostatecznej decyzji Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) pozwalającej na przeprowadzenie badań, 
przed przystąpieniem do realizacji tych badań. 

2. Geodezyjne wytyczenie wykopu oraz siatki arowej zorientowanej według magistrali N-S, W-E. 
3. Przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z metodyką prowadzenia tego typu badań 

oraz zgodnie z ew. warunkami określonymi w decyzji MWKZ pozwalającej na przeprowadzenie 
badań. 

4. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (bez odtwarzania nawierzchni chodnika i jezdni) 
5. Wykonanie sprawozdania i dokumentacji zgodnej z Załącznikiem II do rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2017.1265). Przekazanie powyższych 
opracowań do MWKZ w terminach określonych ww. rozporządzeniem. 

6. Powyższa dokumentacja ma zostać wykonana w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w 
3 egzemplarzach w wersji elektronicznej. 

7. Standardowa dokumentacja zostanie uzupełniona dokumentacją ortofotograficzną z 
interpretacją planów i profili (tzn. naniesionymi granicami i numerami jednostek 
stratygraficznych) oraz dokumentacją w formacie typu GIS oraz dokumentacją filmową (w 
przypadku zadeklarowania w ofercie) 

8. Zamawiającemu należy przedstawić dziennik badań dokumentujący przebieg i postępy prac 
terenowych.  

  

3. Dodatkowe informacje 
1. Każda z osób zapewnionych do realizacji przedmiotu umowy będzie wykonywała powierzone 

jej obowiązki zgodnie z niniejszą umową z należytą starannością, najlepszą wiedzą i 
doświadczeniem, z dbałością o każdy szczegół,  w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 j.t.).  

2. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy urządzeń, materiałów i narzędzi konserwatorskich oraz 
zaplecza magazynowego i socjalnego. 



3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólne i techniczne wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy, w szczególności zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków 
socjalnych oraz zaplecza niezbędnego do realizacji prac, spełniającego warunki przewidziane 
przepisami prawa, dbać o porządek na terenie prowadzonych prac oraz zabezpieczenie 
wszelkich wykonanych świadczeń, także przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot 
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za osoby, które będą 
realizowały zamówienie, w tym za ich bezpieczeństwo podczas realizacji umowy, jak również 
Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia w zakresie prac 
realizowanych na podstawie niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad osobami realizującymi 
zamówienie oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań 
związanych z ich zatrudnieniem. 

6. Wykonawca będzie prowadził  badania i roboty w sposób nie powodujący szkód, w tym 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego 
prowadzenia robót lub badań przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, 
wykonawca wyłącznie na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

7. Zamawiający zapewni, na swój koszt, rozbiórkę nawierzchni chodnika i jezdni w miejscu 
planowanych prac archeologicznych oraz jej odtworzenie. 

  
  

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 50 dni od daty otrzymania zlecenia. Harmonogram prac 

został podzielony na 3 etapy: 

1. Etap 1 – Prace przygotowawcze. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych (w tym opracowanie programu badań) poprawnego i kompletnego pod 
względem merytorycznym i formalnym oraz uzyskanie ostatecznej decyzji Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 2 tygodnie od daty podpisania umowy. 

2. Etap 2 – Badania w terenie – po uzyskaniu pozwolenia MWKZ 
3. Etap 3 - Opracowanie i przekazanie wyników Zamawiającemu i MWKZ, uzyskanie przez 

Wykonawcę pisemnego potwierdzenia przyjęcia dokumentacji archeologicznej przez MWKZ. 
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