
Zał. nr 9 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań archeologicznych w formie 

badań wyprzedzających wykopaliskowych przed rozpoczęciem prac budowlanych Sali 

Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży oraz nadzór nad trwającymi pracami 

rozbiórkowymi. 

Zakres prac obejmuje: 

I . Zakres prac:  

1. Opracowanie programu planowanych badań archeologicznych, zgodnie z § 9 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.  

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych(Dz. U. Nr 165, poz. 987), zw. dalej 

„Rozporządzeniem,” 

2. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 

objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z § 36 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia, 

3. Złożenie wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w siedzibie 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży  

ul. Nowa 2 18-400 Łomża, 

4. Uzyskanie pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) na 

prowadzenie badań archeologicznych objętych przedmiotem zamówienia, zw. dalej 

„pozwoleniem,” 

5. Wykonanie  ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, w zakresie 

niezbędnym dla umożliwienia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych: 

a. wykonanie prac ziemnych, 

b. eksploracja terenu, 

c. bieżące śledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe oraz fotograficzne profili 

wykopów, a także zbieranie archeologicznego materiału ruchomego z wykopów, 

d. w przypadku stwierdzenia występowania na obszarze prac badawczych zabytków 

archeologicznych – wykonanie wszelkich czynności wymaganych przepisami  

o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami. 

6. Zabezpieczenie terenu prac archeologicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

ludzi i mienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 

129, poz. 844, ze zm.), oraz przepisami Prawa Budowlanego, 



7. Uporządkowanie terenu badań po zakończeniu prac badawczych w sposób nie 

powodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych, 

8. Magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie 

z decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w skrócie: PWKZ) do 

wskazanych zbiorów muzealnych, 

9. Uzyskanie od PWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych 

zamówieniem, umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych przy realizacji planowanej 

inwestycji. 

 

10. Jednocześnie Archeolog będzie sprawował nadzór nad trwającymi pracami 

rozbiórkowymi istniejącej Sali Sportowej oraz boiska. 

 

II . Preliminowana  powierzchnia badań – 9 a. 

III . Termin wykonania: 30 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu do badań 


