Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r.

Będzin: Nadzór archeologiczny nad zadaniem pn.: Punkt widokowy przy Al. Kołłątaja wraz
z zagospodarowaniem wejść do podziemi realizowanym w ramach projektu subregionalnego
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia, który
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 131280 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina,
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 267 91 34, faks 32 267 91 34.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedzin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór archeologiczny nad zadaniem
pn.: Punkt widokowy przy Al. Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi
realizowanym w ramach projektu subregionalnego Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i osiągnięć kulturalnych Zagłębia, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie nadzoru archeologicznego w czasie prowadzenia robót budowlanych
- robót ziemnych (wykopów) na terenie sąsiadującym z wejściem do podziemnych korytarzy góry
zamkowej zlokalizowanych od strony Al. Kołłątaja w ramach zadania pn.: Punkt widokowy przy
Al. Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi realizowanym w ramach projektu
subregionalnego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia, który
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Teren,
na którym prowadzone będą roboty budowlane, położony jest w strefie A - pełnej ochrony
konserwatorskiej oraz strefy B - pośredniej ochrony konserwatorskiej. Roboty budowlane swym
zakresem obejmują: 1/ odtworzenie punktu widokowego wraz ze schodami terenowymi,
2/ realizację wejść do podziemi pod wzgórzem zamkowym w Będzinie, obejmującą m.in:
- zagospodarowanie terenu, zieleń, - wykonanie ścian oporowych i obiektów: wejścia do podziemi,
taras widokowy i mostek, w tym roboty budowlano - montażowe, izolacje, odwodnienia, dylatacje
oraz roboty rozbiórkowe, - wykonanie robót branży elektrycznej, w tym budowę oświetlenia terenu,
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wykonanie rozdzielnic odbiorczych oraz ochrony przeciwporażeniowej. Szczegółowy zakres robót
budowlanych realizowanych w ramach inwestycji, których dotyczy nadzór archeologiczny
określony jest poprzez dokumentację projektową, specyfikacje techniczne i przedmiary robót
stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA: Osoba pełniąca nadzór archeologiczny będzie
zobowiązana do: 1.Uzyskania pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie badań archeologicznych w trybie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 165 poz.
987 z późn.zm.). 2.Ścisłej współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
Urzędem Miejskim w Będzinie oraz informowania na piśmie o wszelkich faktach mających
znaczenie dla realizacji inwestycji. 3.Kontaktowania się z wykonawcą robót budowlanych
w sprawie harmonogramu prowadzenia robót ziemnych. 4.Ponadto Wykonawca będzie
zobowiązany do sporządzania sprawozdań z prowadzonego nadzoru. Niniejsze sprawozdania winny
stanowić załącznik do przedstawianych Zamawiającemu faktur/rachunków częściowych. 5.Stałej
obecności podczas prowadzenia robót ziemnych. 6.Uczestniczenia, na wezwanie Zamawiającego
w naradach organizowanych przez Zamawiającego. W przypadku natrafienia na znalezisko
archeologiczne konieczność wykonania badań archeologicznych będzie spoczywać
na Zamawiającym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się
na podstawie złożonego oświadczenia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wymaga się wykazania wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
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i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek powyższy zostanie
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże 1 usługę nadzoru archeologicznego przy
robotach budowlanych prowadzonych na obszarach stref ochrony konserwatorskiej.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się
na podstawie złożonego oświadczenia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek dysponowania
zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: - dysponowanie minimum 1 osobą
posiadającą uprawnienia do prowadzenia nadzoru archeologicznego określone
w Rozporządzeniu 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 z późn.zm.).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się
na podstawie złożonego oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W
CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według
druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum. 2. Pełnomocnictwo
w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym
rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

4

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie
w przypadkach i na warunkach jak niżej: 2.1 Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić
w przypadku opóźnień wynikających z: - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zjawiska gospodarcze
lub pogodowe) w pełni niezależnej od Stron umowy, mającej bezpośredni wpływ na termin
wykonania, - przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni
wpływ na termin wykonania prac, - wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były
w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. - wydłużenia terminu zakończenia
robót budowlanych. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany wynagrodzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień
Publicznych Urząd Miejski w Będzinie 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20 tel. 32 267 92 38
fax. 32 267 91 34 przetargi@um.bedzin.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych pok.115 Urząd Miejski
w Będzinie 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Projekt subregionalny Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i osiągnięć kulturalnych Zagłębia, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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