
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 83684-2013 z dnia 2013-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

Szczegółowy zakres zamówienia określa: A) ramowy program - załącznik A do siwz B) wyciąg z inwentarza wraz z

oceną stanu zachowania obiektów wytypowanych do konserwacji - załącznik B do swiz

Termin składania ofert: 2013-03-14

Numer ogłoszenia: 93024 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 83684 - 2013 data 28.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3444471 wew.

131, fax. 071 344 85 61.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

W ogłoszeniu jest: 1) Wykonawca winien dysponować, lub zapewnić dysponowanie narzędziami,

wyposażeniem zakładu, urządzeniami technicznymi , umożliwiającymi wykonanie zamówienia, w tym: a) Stół

niskociśnieniowy b) Maszynę do uzupełniania ubytków masą papierową, c) Maszyny introligatorskie, min. prasy,

nożyce d) Komorę fumigacyjną o pojemności 0,5 m3 e) pH-metr z elektrodą do stykowego pomiaru

kwasowości papieru 2) Wykonawca winien posiadać możliwości techniczne do zabezpieczenia przedmiotu

zamówienia w tym minimum: a) Szafę pancerną klasy II, spełniającą wymogi II klasy odporności na włamania

według normy PN-EN 1143-1 2000 potwierdzone certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, przeznaczoną

do przechowywania zabytkowych obiektów papierowych lub pergaminowych w formatach kodeksowych.

Wyposażoną w atestowane zamki: kluczowy i szyfrowy mechaniczny lub szyfrowy elektroniczny ( symbol E lub,

EC). Wielkość szafy powinna umożliwić przechowywanie jednorazowo minimum 14 woluminów zgodnie z

przedstawionym harmonogramem, w formatach od I do III. b) Pomieszczenia, w których będzie wykonywana

konserwacja, zabezpieczone elektronicznym systemem alarmowym z ograniczonym dostępem tylko dla

wyznaczonej grupy pracowników, zabezpieczone elektronicznie przed penetracją osób postronnych. c)

Budynek, w którym prowadzone będą prace konserwacyjne musi buc chroniony ochroną fizyczną oraz posiadać

instalacje alarmową przed włamaniem, p.poż i monitoring.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Wykonawca winien dysponować, lub zapewnić dysponowanie narzędziami,

wyposażeniem zakładu, urządzeniami technicznymi , umożliwiającymi wykonanie zamówienia, w tym: a) Stół

niskociśnieniowy b) Maszynę do uzupełniania ubytków masą papierową, c) Maszyny introligatorskie, min. prasy,

nożyce d) pH-metr z elektrodą do stykowego pomiaru kwasowości papieru 2) Wykonawca winien posiadać
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możliwości techniczne do zabezpieczenia przedmiotu zamówienia w tym minimum: a) Szafę pancerną klasy II,

spełniającą wymogi II klasy odporności na włamania według normy PN-EN 1143-1 2000 potwierdzone

certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, przeznaczoną do przechowywania zabytkowych obiektów

papierowych lub pergaminowych w formatach kodeksowych. Wyposażoną w atestowane zamki: kluczowy i

szyfrowy mechaniczny lub szyfrowy elektroniczny ( symbol E lub, EC). Wielkość szafy powinna umożliwić

przechowywanie jednorazowo minimum 14 woluminów zgodnie z przedstawionym harmonogramem, w

formatach od I do III. b) Pomieszczenia, w których będzie wykonywana konserwacja, zabezpieczone

elektronicznym systemem alarmowym z ograniczonym dostępem tylko dla wyznaczonej grupy pracowników,

zabezpieczone elektronicznie przed penetracją osób postronnych. c) Budynek, w którym prowadzone będą

prace konserwacyjne musi buc chroniony ochroną fizyczną oraz posiadać instalacje alarmową przed

włamaniem, p.poż i monitoring.
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