
Nr sprawy: 2211-01/21
Poznań, dnia 23 marca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zamówienia publicznego pn.

Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie pomostu nad wykopem archeologicznym 
na Starym Rynku w Poznaniu

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość 
szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie indywidualnego projektu konstrukcji pomostu o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym 

5,0 kN/m2,
2) wykonanie konstrukcji zgodnie z uzgodnionym projektem,
3) dzierżawę i serwisowanie konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie do 6 

miesięcy (z możliwością przedłużenia).

Lokalizacja:
Poznań Stary Rynek (przed Ratuszem) nad wykonanym wykopem archeologicznym o głębokości od 
3,0 do 4,0 m. Przybliżone wymiary wykopu to 24,7m x 9,7 m.

Opis lokalizacji:
W miejscu przewidywanego pomostu obecnie znajduje się wykop archeologiczny o zróżnicowanej 
głębokości. Wykop został wykonany do poziomu gruntów rodzimych stanowiących głównie piaski 
drobne średniozagęszczone. Obudowę wykopu stanowi ścianka berlińska z dwuteowników 
gorącowalcowanych osadzonych w palach typu CFA. Przestrzeń pomiędzy profilami stalowymi 
wypełniono dylami drewnianymi o grubości od 40 do70 mm. Obudowa dodatkowo wyposażona jest w 
rozpory i oczep stalowy zamontowany na poziomie około 1,0 poniżej nawierzchni Starego Rynku. 
Konstrukcja obudowy umożliwia wykorzystanie jej do kotwienia konstrukcji pomostu.

Wymagania dla pomostu-
Płyta pomostu winna być wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Płyta powinna 
być antypoślizgowa i zapewniać bezpieczne jej użytkowanie przez osoby przebywające na Starym 
Rynku a także być dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Wyniesienie płyty ponad okol:czną nawierzchnię nie powinno przekraczać 15 cm. Pomost powinien być 
wyposażony w otwór rewizyjny umożliwiający regularną inspekcję konstrukcji pomostu. Konstrukcja 
pomostu winna zabezpieczać przed dostępem do wykopu osobom postronnym i zwierzętom.

Pomost winien być wykonany na podstawie indywidualnego projektu uprzednio zatwierdzonego przez 
Zamawiającego.
Projekt winien przewidywać:
- Dopuszczalne obciążenie 5 kN/2,
- Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni pomostu,
- Zabezpieczenie konstrukcji przed porażeniem,
- Umożliwiać dostęp osób niepełnosprawnych,
- Możliwość bezpiecznego mocowania elementów wystawy plenerowej

Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Projekt: od podpisania umowy
Wykonanie konstrukcji pomostu: do 5 dni od terminu udostępnienia miejsca prowadzenia prac, 
który Zamawiający przewiduje na ok.12-16 kwietnia 2021 r.



Utrzymanie konstrukcji (dzierżawa, serwisowanie): 6 miesięcy od dnia wykonania pomostu.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia 
działalności objętej zakresem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
posiadać doświadczenie oraz potencjał kadrowy, ekonomiczny i finansowy niezbędne do realizacji 
zamówienia. Złożenie przez Wykonawcę oferty zostanie potraktowane jako potwierdzenie tak 
sformułowanego warunku.

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.
Cena za całość zamówienia: 100%
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na piśmie w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty 
niezbędne do jego poniesienia (np. materiału, sprzętu, robocizny, transportu itp.) łącznie z kosztami 
przygotowania oferty.
W treści oferty Wykonawca powinien wyszczególnić:
1) cenę wykonan.a projektu pomostu,
2) cenę wykonania pomostu zgodnie z projektem,
3) kwotę czynszu należnego z tytułu utrzymania pomostu przez okres 6 miesięcy (tj. koszty 

dzierżawy wraz z serwisowaniem i dozorem technicznym prowadzonymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i przez osoby posiadające stosowne uprawnienia), przy założeniu 
równych stawek za każdy miesiąc dzierżawy z serwisowaniem i dozorem.

6. Zasady płatności:
Zapłata zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelewem do 21 
dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wykonawcy podany 
na fakturze. Jeżeli wskazany przez wykonawcę na fakturze rachunek bankowy nie jest rachunkiem 
rozliczeniowym i nie został umieszczony na białej liście podatników VAT, zamawiający informuje 
wykonawcę o wstrzymaniu płatności do czasu przedłożenia prawidłowego numeru rachunku 
rozliczeniowego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w zamówieniu 
spowodowaną brakiem możliwości dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w szczególności związanym z brakiem właściwego rachunku rozliczeniowego na fakturze. 
Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na innych zasadach 
niż określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020r., poz.711). Przy wystawianiu faktur elektronicznych należy 
stosować numer GLN wymagany do identyf.Kacji wykonawcy.

7. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć najpóźniej w dniu 26 marca 2021 r. do sekretariatu Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu przy ul.Wodnej 27 lub przesłać do upływu ww. terminu drogą 
elektroniczną na adres: sekretariat@muzarp.poznan.pl

8. Wskazanie osób upoważnionych przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami:
Piotr Śniady : tel. 502 602 904, e-mail: piotr.sniady@muzarp.poznan.pl

9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), dalej RODO. informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z siedzibą przy Wodnej 27
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:

sekretariat@muzarp.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wodna 27, 61-781 Poznań.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z 

wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 43 i 44 ustawy o 
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finansach publicznych, tj. wybór najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00 złotych.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

osób, których dane są przetwarzane
d) żądania usunięcia danych, gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
• po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 

przetwarzania
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

• osoby te kwestionują prawidłowość danych
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
• osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych 

interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wzięcia udziału w postępowania 

o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00. Niepodanie danych będzie 
skutkowało niemożliwością uczestnictwa ww. postępowaniu.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa lub zawartych umów z administratorem, w tym podmioty zajmujące się obsługą 
informatyczną administratora.
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' 1>OZNAN o-ł mgrPiw3n)u(fy

teL¿tfax061852825i,tel. s.0618526430 4 V• <4? » \\ F

(data i podpis )

Załączniki:
- dokumentacja projektowa - rzut i przekrój wykopu archeologicznego



UWAGA:
1. Wymiary podano w metrach.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z całością opracowania.
3. Przed wykonaniem konstrukcji sprawdzić wymiary z 

natury na budowie.

Nr
No

Typ modyfikacji
Type of modification

Data
Date

Imię i nazwisko 
Name and 
Surname

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTORSKIEJ
K H R K □ N

61-251 POZNAŃ, os. Orła Białego 48/10 T E L. 797 - 189 - 060

Stadium

Projekt 
Technologiczny

Temat opracowania

Projekt zabezpieczenia wykopu dla badań archeologicznych 
na Starym Rynku w Poznaniu

Zadanie

Zabezpieczenie wykopu

Branża Tytuł rysunku

Schemat płyty pomostowej

Stanowisko Imię i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala

1:50

Nr rys.

09
Nregz.

Projektant mgrinż. Karol Zimny 158/85/PW 
WKP/BO/5912/01

Opracowanie
REV.00

Data 
opracowania

03.2021 r.Weryfikator mgrinż. Maciej Walawender 83/PW/92 
WKP/BO/5357/01



Przekrój A-A

Nr
No

Typ modyfikacji
of modification

Data
Date

Imię i nazwisko 
Name and 
Surname

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW 1 OBSŁUGI INWESTORSKIEJ 
K R R K □ N

61-251 POZNAŃ, os. Orfo Biofego 48/10 T E L 797 - 189 - 060

Stadium

Projekt 
Technologiczny

Temat opracowania

Projekt zabezpieczenia wykopu dla badań archeologicznych 
na Starym Rynku w Poznaniu

Zadanie

Zabezpieczenie wykopu

Branża Tytuł rysunku

Schemat rusztowania, przekrój A-A

Stanowisko Imię i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala

1:50

Nr rys.

10
Nregz.

Projektant mgr mż. Karol Zimny 158/85/PW 
WKP/BO/5912/01

Opracowanie mgr mż. Izabela Głowacka
REV.00

Data 
opracowania

03.2021 r.Weryfikator mgr mż. Maciej Walawender 83/PW/92 
WKP/BO/5357/01


