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WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług transportu specjalistycznego na rzecz
Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Zamawiający informuje, iż w dniach 04 i 05 marca 2015r. wpłynęły do Zamawiającego pytania
odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) w w/w
przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art.38 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie nr 1:
W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o doprecyzowanie wymagań transportowych
obiektu jaki ma być przywieziony z Muzeum Narodowego w Krakowie do siedziby Muzeum Śląskiego
w Katowicach. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekt z MNK (fotografia w ramie) z uwagi na swoje
duże rozmiary może być przewożony w ramie transportowej?

Odpowiedź nr 1:
Fotografia w ramie musi być zabezpieczona w sztywne opakowanie zabezpieczające lico, odwrocie
i brzegi fotografii.

Pytanie nr2:
Kto zajmuje się organizacją konwoju zabezpieczającego transport dzieł sztuki, zleceniodawca czy
zleceniobiorca?

Odpowiedź nr 2:
W związku z zapisami OPZ, organizacją konwoju w zakresach opisanych w pkt. 7, 8 i 9 OPZ tj.
m.in.

opracowania

szczegółowego

harmonogramu

transportów,

wykonania

dokumentacji

konwojowej zawierającej informacje zgodnie z zapisami pkt. 9 lit. a), oraz realizacji ochrony
konwojowej zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt. 9 lit f), zajmuje się Wykonawca, zgodnie
z przygotowanym przez Wykonawcę a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem.
Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej koordynacji przedsięwzięć konwojowych
z przedstawicielem Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt. 9 lit c).

Pytanie nr 3:
Jaka jest ogólna wartość ubezpieczeniowa wszystkich obiektów?

Odpowiedź nr 3:
Zgodnie z treścią pkt. 10 ust.6) OPZ: „Załączniki nr 2 i 3 do opisu przedmiotu zamówienia,
przedstawiające listy muzealiów do transportu, nie zawierają pełnej informacji dotyczącej
wartości muzealiów. Aby otrzymać pełną listę Wykonawca musi pisemnie zwrócić się
do Zamawiającego w celu otrzymania i podpisania umowy o poufności danych. Wykonawca
otrzyma listę muzealiów uzupełnioną o wartość muzealiów po podpisaniu umowy o poufności
danych.

Wyjaśnienia siwz stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej,
na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wyjaśnienia siwz nie wpływają na zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę terminu składania
i otwarcia ofert.
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