
Pytania i odpowiedzi 
 

Pytanie nr 1:   

„Zapisy SIWP: 

- ust. 1 pkt 1.4. c) „załączony do oferty kosztorys będzie wiążący i nie podlega zmianom (…)”; 

- ust. 8 pkt 8.1. c) „Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych ani dodatkowego wynagrodzenia 

poza wynagrodzeniem zawartym w ofercie”; 

-ust. 8 pkt 8.1. d) „Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace, czynności, materiały i inne wydatki, 

które są potrzebne do wykonania Zamówienia, choćby przy zawarciu Umowy nie można było 

przewidzieć szczegółowego rozmiaru i kosztu prac. Wynagrodzenie obejmuje również te prace  

i roboty, które wyraźnie nie zostały przewidziane w SIWP oraz dokumentacji, ale z niej wynikają, tj. 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej lub przepisami prawa są potrzebne do 

należytego wykonania Zamówienia”  

stoją w wyraźnej sprzeczności z warunkami wydanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków decyzji administracyjnych – pozwoleń na prowadzenie badań 

archeologicznych, np. decyzji DWKZ nr 547/2018 z dnia 11.05.2018 r. i decyzji nr 548/2018 z dnia 

11.05.2018 r. – „w przypadku pozytywnego wyniku badań sondażowych koniecznym będzie 

kontynuowanie badań archeologicznych na stanowisku w formie ratowniczych badań 

wykopaliskowych…” 

Decyzja DKWZ nr 549/2018 z dnia 11.05.2018 r. określa powierzchnię stanowiska 41/80-20 AZP, na 

której trzeba wykonać badania archeologiczne na 1 ha i jeżeli w trakcie ich prowadzenia, Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Legnicy, w drodze decyzji administracyjnej, nakaże 

kontynuowanie badań wykopaliskowych na dodatkowej powierzchni np. 5 ha, 10 ha, to Zamawiający 

nie zapłaci Wykonawcy za te roboty dodatkowe i należy taką sytuację przewidzieć w kosztorysie 

ofertowym ?” 

Odpowiedź nr 1: 

Zgodnie z postanowieniami SIWP, oferent jest zobowiązany, w złożonej ofercie do zaoferowania 

ceny ryczałtowej za wykonanie całego zamówienia zgodnie z SIWP w zakresie niezbędnym do 

uwolnienia terenu z zabytków archeologicznych, który w efekcie umożliwi prowadzenie robót 

budowlanych, ziemnych i dokonanie zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie 

w pełnym zakresie, w związku z czym cena powinna zawierać wszelkie prace, czynności, 

materiały i inne wydatki, które będą niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia i 

osiągnięcie jego celu, bez względu na ostatecznie wymagany zakres robót. W związku z 

powyższym odpowiadając wprost na pytanie należy stwierdzić, że jeżeli zostaną nakazane 

jakiekolwiek prace i roboty, nie wynikające wprost z Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków wskazanych w SIWP przyjmuje się, że cena wskazana w ofercie i przeniesiona do 

umowy z Wykonawcą zawierała również wynagrodzenie za te prace i roboty.  

Kosztorys, o którym mowa w pkt. 1.4 SIWP ma jedynie charakter pomocniczy. Nie będzie on 

załącznikiem do Umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą i, pod warunkiem spełnienia 

wymogów formalnych, nie będzie miał wpływu na ocenę merytoryczną ofert. 

 



Pytanie nr 2:   

„Czy wykonawca robót ziemnych ma być traktowany jako Podwykonawca w świetle ust. 5 SIWP ?” 

Odpowiedź nr 2: 

Przez podwykonawcę rozumie się każdy podmiot z którym Wykonawca zawarł umowę o 

podwykonawstwo definiowaną jako umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia, zawartą 

między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). W 

związku z powyższym, jeżeli roboty ziemne nie będą wykonywane przez Wykonawcę, tylko przez 

podmiot zewnętrzny, będzie on uznany za podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 5 SIWP. 

Pytanie nr 3:   

„ust. 12 pkt. 12.2. c) II doświadczenie – czy każde zrealizowane prace archeologiczne o wartości 

znacznie przekraczającej 150.000,00 zł będą liczone jako 1 pkt, czy też za każdą wielokrotność 

150.000,00 zł będzie liczony dodatkowy punkt np. za wykonanie badania archeologiczne  

o wartości 1.500.000,00 zł – 10 pkt ?” 

Odpowiedź nr 3: 

Za każde zrealizowane zadanie o wartości minimum 150.000,00 zł netto zostanie Oferentowi 

przyznany 1 pkt. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych punktów za wielokrotność ww. 

wartości wykonania danego zadania.  

Pytanie nr 4:   

„Załącznik nr 1 do SIWP – Szczegółowy OPZ ust. III Charakterystyka zadań Wykonawcy – proszę 

doprecyzować gospodarkę humusem, dotyczącą składowania, transportu, wielkości i kształtu 

pryzm…” 

Odpowiedź nr 4: 

Odhumusowanie terenu będzie wiązało się ze zdjęciem warstwy ziemnej (w zależności od 

wskazań WKZ – mechanicznie lub ręcznie) w celu dokonania niezbędnych badań 

archeologicznych oraz składowaniem zebranego materiału na pryzmach obok prowadzonych 

wykopów jednak nie dalej niż w obrębie badanej nieruchomości, z zastrzeżeniem wymogów 

wskazanych w SIWP (w szczególności w pkt IV.8 i IV. 13 Załącznika nr 1 do SIWP).  

Pytanie nr 5:   

„Załącznik nr 1 do SIWP – Szczegółowy OPZ ust. III Charakterystyka zadań Wykonawcy – proszę 

doprecyzować uporządkowanie i rekultywację terenu, dotyczącą zagęszczenia zasypanego wykopu 

archeologicznego” 

Odpowiedź nr 5: 

Uporządkowanie terenu i rekultywacja terenu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWP) będzie 

dotyczyć przywrócenia podłoża do stanu poprzedniego (sprzed realizacji zamówienia) tj. 

stabilizacja podłoża w postaci zasypania wykopów oraz dołów po przebadanych obiektach 

archeologicznych wraz z zagęszczeniem tego gruntu w taki sposób aby uniknąć zapadnięcia się 

tego obszaru – utwardzenie miejsc, w których zostały dokonane odkrywki terenu. 


