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Instrukcja do przedstawienia oferty na pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego oraz prowadzenie badań nad

pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza wodociągowego od sieci miejskiej do budynku Mazurska 13 w

Gołdapi

Opis:

Wykonawca  złoży  ofertę  cenową  na  pełnienie  nadzoru  archeologicznego  wraz  z  badaniami  nad  pracami  ziemnymi

związanymi z  budową przyłącza wodociągowego od istniejącej sieci wodociągowej miejskiej przy ul.  Mazurskiej do

instalacji wewnętrznej lokalowej przy ul. Mazurskiej 13 w Gołdapi, gm. loco, woj. warmińsko – mazurskie, na działce nr

1960/50.

„Badania  archeologiczne  w  formie  stałego  nadzoru  nad  pracami  ziemnymi  obejmują  wykop  pod  przyłącze

wodociągowe. Wykop ten ma mieć wymiary: długość do 20,50 m, głębokość: ca 1,80 m, szerokość do 1,20 m. W części

wschodniej planowane jest wykonanie studni wodomierzowej (oznaczona barwą niebieską na załączniku graficznym w

skali 1:500), o głębokości ca 2,00 m. 

Prace ziemne wykonywane będą sprzętem mechanicznym, z zastosowaniem poziomów  mechanicznych. 

W  trakcie  badań  archeologicznych  zadokumentowane  zostaną  wszelkie  nawarstwienia  widoczne  w  obrębie

wykopów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  warstw  kulturowych  wczesnonowożytnych,  reliktów  architektury  oraz

pozostałości bruków i utwardzeń placów i podwórek. Potencjalne obiekty archeologiczne eksplorowane będą połówkami

(w uzasadnionych wypadach – ćwiartkami)  –  naprzemiennie,  celem uzyskania  i  zadokumentowania  ich  przekrojów.

Eksploracja nawarstwień przy ewentualnych reliktach architektury będzie prowadzona wraz z analizą architektoniczną, ze

szczególnym uwzględnieniem faz budowy i poziomów użytkowych. 

W przypadku natrafienia na nawarstwienia archeologiczne i historyczne lub relikty architektoniczne, zalegające in

situ,  eksploracja  w  ich  obrębie  będzie  prowadzona  ręcznie,  z  uwzględnieniem  zawartych  wyżej  zasad  eksploracji.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Ełku, zostanie zawiadomiony o

dokonanych odkryciach.

Wszelkie  partie  wykopów  zostaną  zadokumentowane  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  co  do  lokalizacji

obiektów  odwzorowywanych  w  ich  obrębie.  Pozyskany  materiał  zabytkowy  zostanie  wstępnie  zabezpieczony

bezpośrednio po wydobyciu z nawarstwień oraz zakonserwowany po zakończeniu badań terenowych. 

Wykonana zostanie dokumentacja wg standardów określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609, Dz. U. 2019, poz. 1721), obejmująca:

- założenie siatki pomiarowej liniowej dowiązanej do państwowego układu współrzędnych płaskich prostokątnych

PL-2000 wraz ze stałymi punktami referencyjnymi do pomiarów wysokościowych

-  zlokalizowanie  wykopów  danymi  geodezyjnymi  XYZ,  wraz  z  nawiązaniem  do  państwowego  układu

współrzędnych

- zadokumentowanie poziomów i profili zgodnie z wytycznymi NID: opisowo, fotograficznie i rysunkowo

-  pozyskany  materiał  zabytkowy  zostanie  zinwentaryzowany  w  polowym  inwentarzu  zabytków  (  z

uwzględnieniem podziału na zabytki masowe i wydzielone, w tym z podziałem na materiał wykonania). Zabytki zostaną

wyczyszczone  i  zakonserwowane.  Wykonane  zostanie  opracowanie  materiału  zabytkowego,  jego  dokumentacja



rysunkowa  i  fotograficzna,  dokumentacja  opisowa  zostanie  wykonana  w  inwentarzu  zabytków  masowych  i

wydzielonych. 

W skład  dokumentacji  z  badań archeologicznych,  wykonanej  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w aktualnym

rozporządzeniu MKiDN wchodzić będą: 

- dokumentacja graficzna i fotograficzna (dok. graficzna w plikach .PDF lub .JPG)

- dokumentacja opisowa (w plikach .doc)

- sprawozdanie i opracowanie wyników badań (w plikach doc.)

- rejestr jednostek stratygraficznych oraz inwentarza: zabytków ruchomych (opcjonalnie rozbitych na masowe i

wydzielone lub inne), dokumentacji graficznej i opisowej (w plikach doc.)

-  plan  warstwicowy  zabytku  z  siatką  pomiarową/koordynatami  i  planem  wykopów  w  nawiązaniu  do

współrzędnych geodezyjnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000

- graficzne przedstawienie wyników badań archeologicznych (pliki .PDF lub .JPG )

      Z  wyżej  wymienionych  prac  zostanie  sporządzone  opracowanie  oraz  pełen  komplet  dokumentacji

archeologicznej  w  2  egzemplarzach,  które  zostaną  przekazane  do  Warmińsko-Mazurskiego  Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Ełki oraz Inwestorowi. „1 oraz Administracji Domów Mieszkalnych.

1 Program badań archeologicznych, Pracownia archeologiczna, Świętajno.



Załącznikami do oferty są :

1. Formularz ofertowy,

2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonywania badań i pełnienia nadzoru zgodnie z Ustawą  z

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3 lub mailowo k.kolodziejska@admgoldap.pl do

29.07.2021 r.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.07.2021 r. o godzinie  8.00  w biurze  ADM w pokoju nr  4. W przypadku

składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina

otrzymania oferty przez Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie podanym powyżej

nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone.  ADM w Gołdapi zastrzega prawo z rezygnowania z zebranych ofert podania

przyczyn i bez zwrotów dokumentów.

Kamila Kołodziejska

Dział Techniczny 


