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Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 
 

Wyjaśnienie i zmiana  treści siwz 
 

DZP-2621-3/2013 
KONSERWACJA NAJWARTOŚCIOWSZYCH RĘKOPISÓW ZE ZBIORÓW 

OSSOLINEUM  
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) do  Zamawiającego wpłynęło zapytanie. 

 

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.   

 

 Pytanie 1.  
III.22. „Transport zbiorów odbywał się będzie pojazdami Zamawiającego z zapewnieniem konwoju. Szczegóły będą 

uzgadniane z Wykonawcą na etapie realizacji”. Zamawiający przewozi obiekty swoim pojazdem do i z pracowni 

Wykonawcy, ponosząc wszelkie związane z tym koszty. Odbiór prac konserwatorskich odbywa się w siedzibie 

Zamawiającego. Gdzie dobywa się przekazanie do konserwacji? 

 

Odp. W związku  tym, że transport obiektów odbywał się będzie do i z pracowni Wykonawcy transportem 

Zamawiającego, Ossolineum ustala, że zarówno przekazanie obiektów do konserwacji, jak i ich odbiór odbywać się 

będzie w siedzibie Wykonawcy . 

 

Pytanie 2. 
IV.1.6 „Wykonawca zobowiązany jest w celu uzgodnienia problemów zw. z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

do konsultacji z rzeczoznawcami przedstawionymi przez Zamawiającego (2 osoby). Przyjmuje się, iż konsultacje 

będą przeprowadzane min. 2 razy do każdego  obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania kosztu w 

cenie ryczałtowej.” 

Czy będą to rzeczoznawcy z listy Ministra Kultury i DN w zakresie konserwacji zabytków z papieru i skóry? 

Ilość nadzorów – w sumie co najmniej 4 (2 razy w I etapie i 2 razy podczas II etapu). Czy za każdym razem będą to 

2 osoby, czy jedna z dwóch? Czy poza stawką za nadzór należy skalkulować ewentualne koszty podróży, noclegów i 

diet dla tych osób? Skąd będą podróżowały? 

 

Odp. Ossolineum przewiduje udział w konsultacjach rzeczoznawców z listy Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego lub Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki w zakresie konserwacji papieru i skóry. 

Wskazany będzie udział wybranych  przez Wykonawcę minimum dwóch osób w komisjach zatwierdzających 

programy prac konserwatorskich każdego obiektu oraz po zakończeniu prac konserwatorskich, z możliwością 

udzielania indywidualnych konsultacji w przypadkach szczególnie trudnych. W związku z wykonaniem konsultacji 

Wykonawca winien skalkulować  w cenie ryczałtowej wszelkie koszty z tym związane, tj. ewentualne dojazdy, 

noclegi rzeczoznawcy itd.  

 

W zawiązku z w/w odpowiedzią, modyfikacji ulega punkt IV.1.6. siwz – który otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca zobowiązany jest w celu uzgodnienia problemów zw. z wykonaniem przedmiotu zamówienia, do 

konsultacji z minimum 2 rzeczoznawcami z listy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Ogólnopolskiej 

Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki w zakresie konserwacji papieru i skóry. Przyjmuje się udział rzeczoznawców w 

min. 4 komisjach konserwatorskich z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego - na etapie zatwierdzania programu 

prac konserwatorskich oraz przy odbiorze obiektów po konserwacji, oraz możliwość udzielania przez nich 

indywidualnych konsultacji w przypadkach szczególnie trudnych. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania 

w cenie ryczałtowej kosztu konsultacji z kosztami dodatkowymi– tj. ewentualne noclegi, dojazdy rzeczoznawcy itd.  
 

Pytanie 3. 
Ramowy program – załącznik A 

2. 4741/11 Juliusz Słowacki: Twz. List Apostolski – 28 stron, wym. 33,5 x 29 cm  

4. 4736/1 Juliusz Słowacki: „Król Duch. Rapsod 1-szy” Twz. rękopis pierwszy poematu – 184 strony, wym. 21,7 x 

17 cm. 



Czy na pewno chodzi o strony? Dla pozostałych obiektów podano ilość kart. 

 

Odp. W programie ramowym podano prawidłowo. Dla dwóch obiektów poz. 2 i 4 podano ilość stron co jest 

wynikiem takiego zapisu w inwentarzu Działu Rękopisów ZNiO. 

 

Pytanie 4. 
Załącznik nr 5 (wykaz osób) 

Jeżeli np. osoba, którą będzie dysponował Wykonawca, będzie przez niego zatrudniona na umowę o dzieło, to 

należy to w tej formie zaznaczyć w kolumnie 8? 

 

Odp. Jeżeli jest  już zawarta umowa o dzieło pomiędzy Wykonawcą, a udostępnionym podmiotem – należy 

zaznaczyć pole w kolumnie 7.  

Jeśli Wykonawca będzie zawierał umowę np. o  dzieło z udostępnionym podmiotem – to należy zaznaczyć pole w 

kolumnie 8 oraz załączyć zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy: 

 

Wzór umowy – załącznik nr 12 - § 14 i 15 otrzymuje brzmienie: 

 § 14 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego,  w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.    

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (Etap I i II) w wysokości 0,5 % kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1, 

za każdy dzień  zwłoki, biorąc pod uwagę datę wpływu zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu umowy. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % kwoty, o której 

mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia następnego  po dniu wyznaczonym na ich 

usunięcie.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywistej  szkody, zgodnie z kodeksem cywilnym. 

4. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie. 

 

§ 15 

1. Zmawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach: 

a)        Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub przerwał 

wykonywanie prac na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu przez Zamawiającego 

nie przystąpił do wykonania prac  

c)        Jeżeli został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Wykonawcy 

d)        Jeżeli wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy.  

e)        Niedostarczenie dowodów opłaconej składki polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania realizacji umowy. 

 

 

Zamawiający zmienia błędnie podany nr telefonu – IV.1.7. siwz  

Jest: 

(…)Dokonanie wizji możliwe będzie po uprzednim zgłoszeniu do osoby upoważnionej do udostępniania rękopisów, 

tj. P. Elżbiety Ostromęckiej, tel. 71/344 85 61, wew. 132. Przeprowadzenie wizji jest możliwe  -  w dniach – 

poniedziałki, wtorki; w godz. 10:00 – 13:00. 

Winno być: 

(…)Dokonanie wizji możliwe będzie po uprzednim zgłoszeniu do osoby upoważnionej do udostępniania rękopisów, 

tj. P. Elżbiety Ostromęckiej, tel. 71/344 44 71, wew. 132. Przeprowadzenie wizji jest możliwe  -  w dniach – 

poniedziałki, wtorki; w godz. 10:00 – 13:00. 

 

 

Pozostałe ustalenia zawarte w siwz pozostają bez zmian.  

 

 

 
                                                                                                        Wicedyrektor ds. Administracyjno – Technicznych 

                                                                                                                           mgr inż. Adam Dobrucki 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


