Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
I.

Opis przedmiotu zamówienia
1.

Nazwa zamówienia:

Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi mającymi na celu
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
w mieście Jelenia Góra” w ramach Projektu pn.: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed
nadmiernymi wodami opadowymi”
Informacja ogólna o projekcie:
„Nr RPDS.04.05.01-02-0012/19-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”
Działania nr 4.5.”Bezpieczeństwo” Poddziałanie nr 4.5.1 „Bezpieczeństwo- konkursy horyzontalne”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
II.

Informacje ogólne:
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej w mieście Jelenia Góra”
W ramach Projektu pn.: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi ”.
Zadanie obejmuje:
Część
Część 1.

Część 2.
Część 3.

Nazwa
Przebudowa kanalizacji deszczowej metodą bezwykopowej
renowacji rurociągów istniejącej sieci w ul. Cervi oraz budowa
kanalizacji deszczowej Kd 315 w ul. Podgórzyńskiej
UWAGA: nadzór archeologiczny obejmuje budowę
kanalizacji deszczowej Kd 315 w ul. Podgórzyńskiej
Przebudowa
kanalizacji
deszczowej
w
rejonie
ulicy
Daniłowskiego
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Św. Jadwigi
Śląskiej i ul. Sobieszowskiej

Inwestycja objęta przedmiotem sprawowania nadzoru archeologicznego realizowana będzie na
podstawie
dokumentacji
projektowej
do
pobrania
pod
linkiem
http://ftp2.jeleniagora.pl/Dokumentacja.zip oraz decyzji i uzgodnień:
Część
Nazwa
Część 1.

.
Decyzją nr 328/2020 DWKZ Delegatura J.G. z dnia 02.03.2020 r.

Część 2.

Uzgodnienie znak: JG/Arch.5183.292.2014.TW L.dz. 30131 z DWKZ we Wrocławiu
Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 15.09.2014r.

Część 3.

Uzgodnieniem znak: JG/Arch.5183.258.2014.TW
L.dz. 23929 z DWKZ we
Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 01.08.2014r.

Zakres nadzoru obejmuje:
a. przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na stały nadzór i ratownicze badania
archeologiczne do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu,
b. opracowanie programu prowadzenia badań archeologicznych (będącego załącznikiem do
wniosku),
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c. przeprowadzenie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z realizacją
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w mieście
Jelenia Góra”.
d. wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji (opisowa, rysunkowa, fotograficzna) zachowanych
znalezisk, które zostaną ewentualnie odkryte w obrębie wykonywanych wykopów określonych
projektem,
e. opracowanie stosownego sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego
i przekazanie po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej do Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Zamawiającego.
III.

Informacje dodatkowe:
Usługa zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa
sieci kanalizacji deszczowej w mieście Jelenia Góra”.
w ramach Projektu pn.: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami
opadowymi”.
Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia w szczególności koszty:
a. urządzenia stanowiska pracy,
b. zakwaterowania i delegacji,
c. wyposażenia bhp,
d. transportu i łączności,
e. urlopów i zwolnień,
f. pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy jeżeli zajdzie taka
potrzeba,
g. koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanej usługi nadzoru
stanowiącej przedmiot zamówienia,
h. koszty wymaganych ubezpieczeń,
i. wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

Załączniki:
1. Dokumentacja do pobrania pod linkiem: http://ftp2.jeleniagora.pl/Dokumentacja.zip
2. Decyzją nr 328/2020 DWKZ Delegatura J.G. z dnia 02.03.2020 r.
3. Uzgodnienie znak: JG/Arch.5183.292.2014.TW L.dz. 30131 z DWKZ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej
Górze z dnia 15.09.2014r.
4. Uzgodnieniem znak: JG/Arch.5183.258.2014.TW L.dz. 23929 z DWKZ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej
Górze z dnia 01.08.2014 r.

