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Zapytanie ofertowe
oraz
Na uryskanie decyzji ponvolenia na prowadzenie ratownicrych badań archeologicznYch
przeprowadzenie ratownicrych badań archeologicznych dla zadania:
Ludgierzowice - Rzędziszowiceo gm.
,,przebudowa drogi powiatowej nr 1453 D na odcinku
Zawonia".
o
z
ZarządDróg powiatowych w Trzebnicy,uLŁączna lc, 55-100 Trzebnicazwraca się ProŚbą
badń
przedstawienie oferty, na uzyskanie decyzji pozrrolenia na prowadzeńę ratowniczYch

s9otządzenie
archeologicznych, przeprowadzeńe ratowniczych badan archeologicznych oruz
drogi powiatowej nr 1453 D na
sprawozdania naukowego z badń dla zadania: ,rPrzebudowa

odcinku Ludgierzowice

1.

,
.

_

Rzędziszowice, gm.Zawonia". Łączrty odcinek to ok 3325 mb.

prosimy o podanie ceny łącznej orazw rozbiciu ilaposzczęgólne zadania"

zauzyskaniepozwolenia,

2.

archeologiczne,
zanadzót archeologic zny, w razie konieczności za ratowniczebńańa
płatność wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia otrzYmania

za

prawidłowo wystawionych faktur.

,
.

Płatnośów 2 częściach:

zauzyskaniepozwolenia,

za badania archeologiczne oraz nadzór
naukowego zbadń.

archeolo giczny

i

sporządzenie sprawozdania

3. Termin realizacji:

bńania
a) na uzyskanie zez.łłoIeńa konserwatorskiego (pozwolenia na ratownicze
archeologiczne) _do 1 miesiąca od otrzymatiazIecenia,

zbadń_

sprawozdańa naukowego
b) na prow adzeńe prac archeologicznych oraz sporządzenie
jak będzie rcalizowuta
planowany termin to 2020 r. lub ewenfualnię 20żt r. podczas

inwes§cja.

1

4.

Urzędu ochrony
Dla przedmiotowego zadaniaZamawtający posiada opinię Wojewódzkiego
we Wrocławiu (pismo znak WZA.5183.6744.2019.MP RKP_46004,20I9, z dnia

Zńytków

04.tl .20t9r.) - kserokopia w zńączeniu,

na adres:
5. oferta powinna byó przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej
osobiŚcie na adtęs Zarząd Dróg
droqi@.poyiat.trzebnica.p1 , pocńy, kuriera lub tez dostarczona
Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łąsnta 1 c, 55-100 Trzebnica,
(czwartek),
6. Oferty należy złożyó do dnia 28,1l,,2019 r,

pod nr telefonu 71 387 06 t7 onz
7. Dodatkolvych informacji udziela Magdalena Jewiarz
adresem email droei@powiat.trzebnica,p1
:

Załącznikz

1. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zńytków
RKP-46004-2019.

nr

WZA.5183 .6744.20rr9.MP
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50-243 Wrocław, ul. Wadysława Łokiefia 11
tel. 71 343€5-01, 344-38-92, fax 344-14,4§
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Wrocław, 04"11,2019 r.
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1453D na odcinku L§Csierzowieę * R,zeCziszorviee". gnr. Za.r,votria,

W łldpr_lwięr.tzi ila Pała pisrriłi z tiliia 29.iii 2i}ił l,," ,,,,,. sprawie iai_ w,'_vżęi irribrmłr_i+. ze
plałrowana inwesti:eja zlokalizowana jest w obszarze ręliktów- prarlziejowego i historyeznegcl
osadnictrła - rł, zasięgu oddział\Ą,,,ania stanołr,iska archeologicznego ujętegc l,*, rvc.jc.,r,óCzkicj
ewidencji zabYków archeologicznych pod numerem ilż6l76-3a AZP (śladosadnictwa i osada
z epoki kamienia) araz na teręnie wsi o metryce średniowiecznei. strvierdzone i potencjalnie
znajdujące się na tym terenie relikty osadnicze stanowią zabyek w rozumienirr art. 3 pkt i, 4.
w zr.viązku z ał1-.6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabYków i opiece nad zabytkami (tj: Dz.U.2018_
poz. 2067 ze zm.). W zwiąku z tyrlrr przedstawiam następujące uwarunkowania konserwatorskie
wobec przedmiotowego zamierzenia:

-

\,v ramach przedmiotowej inwestlcji wymagane jest przeprorvacizenie pruęz uprarł,nionego
archeologa stałego nadzoru archeologicznego podczas robót zięrrrrrJ",clr i lv razie konieczności
ratowrriczł'Ó tlądąri ąre]ięologicznych metodą rvykopalisko,wą za poz,*,ł,oleniem Dolngśląskiego
Wojervodzkiego Konserwatara Zab7źków. Inwestor składa wniosek o wydanie pozwolenia na
przeprowadzęnię badń archeologicznych podczas robót ziemnych na terenie zab3.tkowym w trybie
prac konserrł,atorskich, ha podstawie-art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust, 4 cl,tow.anej ustau}. Pozr.,,,olenie to
nalezy uzl,skać przed pozwoleniem na budowę (a dla robót niewymagających pozwolenia na
budowę - przed realizacją inwestycji tj. przed uzyskaniem zaświadczeniapotwierdzającego
akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonlłvania robót budowlanych).

Wniosek o wy,danie pozwolenia na ratownicze badania archeoiogiczne winien zaw,ierać dane
i dokumenty, \ł},magane Rozporządzenienr Ministra Kultuly i Dziędzictwa Narodowego z dnia 02
sierpnia 2018 r" vł/§pr&wie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badali

konserrł,atorskich prz;l zabytku wpisan_vm do rejestru zabl.tkólł, albo Ila Listę Skarbór,v Dziedzictwa
oraz robót budowlanych. bałlań architektorricznl,ch i inn-vch działań ptz5, zabytku wpisarrym do
rejestru zab.ltkórv. a takze badań archcologicznych i poszukiwań zabl.tkóyv (Dz.rJ.2018, poz.1609).
Porł_vzsze stanońsko tut. Urzędu nie zwalnia od konieczności uzyskania wsą/stkich opinii, uzgodnień
i poz*-oleń 4.mąanych pzępisami prawa.
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