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Wrocław, dnia 12.03.2013  r. 

 
Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 
 

Zmiana  treści siwz i ogłoszenia  
 

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

OSSOLINEUM  
 

 
 
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, iż w związku z omyłkami w pisowni, 
Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy: 
 
 
1) zmianie ulegają omyłki w pisowni w załączniku B do siwz – „Wyciąg z inwentarza z oceną stanu zachowania 

obiektów wytypowanych do konserwacji. Zmiany są pogrubione.  
W załączeniu obowiązujący załącznik  B do siwz. 

 
2) Załącznik nr 1 – Formularz oferty – załącznik nr  1, punkt 8,  tabela poz. 68 
 
Jest:  
98 kart 
Winno być: 
198 kart 
 
W załączeniu obowiązujący załącznik nr 1 do oferty – formularz ofertowy.  
 
 
Zamawiający wyjaśnia kwestię ubezpieczenia zgodnie z punktem III. 21 siwz. 
W najbliższym czasie Zamawiający określi szczegóły dot. ubezpieczenia.  
 
 
W związku z koniecznością wprowadzenia  zmian dot. ubezpieczenia,  informuję,  iż Zamawiający przesuwa termin 
składnia ofert z 14.03.2013 r. na dzień 19.03.2013 r. zgodnie z art. 38 ust. 4 a Pzp. 
 
Obowiązujące terminy: 
Termin składania ofert: 19.03.2013., godz. 09:00 
Termin składania wadium: 19.03.2013., godz. 09:00 
Termin otwarcia ofert: 19.03.2013., godz. 09:30 
 
 
Pozostałe ustalenia zawarte w siwz pozostają bez zmian.  
                                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                                                                 Dyrektor 
                                                                                                                      (-) dr Adolf Juzwenko 
 



 

 
Wyciąg z inwentarza wraz z oceną stanu zachowania obiektów wytypowanych do konserwacji – załącznik B  

 
1 . 4739/II. Juliusz Słowacki : Tzw. Wykład Nauki - 59 kart , wym. 33,5 x 29 cm ,  

 

2. 4741/II. Juliusz Słowacki : Tzw. List Apostolski - 28 stron, wym. 33,5 x 29 cm 
 

3 . 4742/III. Juliusz Słowacki : Dwa listy do Adama Czartoryskiego - 10 kart , wym. 42 x 29 cm , Rękopisy oprawione w formie poszytów. 

Rękopiśmienne karty pojedynczo umieszczono w okienkach z kartonu. Montażu dokonano z użyciem pasków bibułki i kleju acetylocelulozy. 

Sztywno zamontowane arkusze pod wpływem wahań warunków klimatycznych uległy bardzo silnemu sfalowaniu. Kruchy, często kwaśny 

papier w połączeniu z atramentem żelazowo-galusowym są przyczyną powstawania spękań wokół liter, czy wzdłuż linii tekstu co może 

prowadzić do wypadania fragmentów tekstu i powstania tzw. wżerów atramentowych. Niewłaściwie wykonana konserwacja: zastosowanie 

acetylocelulozy wpływa destrukcyjnie na włókna celulozowe z których zbudowany jest papier i pozostawienie go na rękopisach spowoduje 

nieodwracalne zmiany. Warstwy kleju dodatkowo usztywniają papier, ściągają nierównomiernie jego powierzchnię. 

 
4 . 4736/I. Juliusz Słowacki : " Krół Duch . Rapsod 1-szy " Tzw. rękopis pierwszy poematu – 184 strony , wym 21,7 x 17 cm, Rękopis 

oprawiony w półskórek, okładziny : papier ozdobnie tłoczony ze skórzaną lamówką. Oprawa lekko przetarta, narożniki i krawędzie tektur są 

rozwarstwione, załamanie, z przetarciami skóry i papieru. Papier kart rękopiśmiennych zażółcony, z plamami foksingowymi, drobnymi 

plamami i zabrudzeniami. Na pojedynczych kartach widoczne wżery atramentowe. 

 

5 . 4738/I Juliusz Słowacki " Genesis z Ducha . Modlitwa . Redakcja ostateczna poematu , " List do Rebowskiego " oraz dziennik z lat 1846-

1847 - 135 kart , wym 21,7 x 17 cm . Rękopis oprawiony w półskórek, okładziny papier ozdobnie tłoczony. Oprawa silnie przetarta 

szczególnie lico papieru oraz narożniki. Blok rękopisu osłabiony, karty z uszkodzeniami krawędzi, miejscami podklejonymi. 

Najintensywniejsze zabrudzenia w narożnikach, widoczne miejscami wżery atramentowe. 

 

6 . 4743/I. Juliusz Słowacki : Raptularz . Zapiski dzienne i wiersze z lat 1843-1849 , w tekście rysunki autora wykonane piórkiem , niektóre 

lawowane akwarelą - 198 kart , wym. 20,5 x 13.5 cm . Rękopis oprawiony w skórę czerwoną. W części grzbietowej skóra jest wymieniona a 

oryginalny grzbiet naklejony na nową. Blok rękopisu osłabiony, widoczne pęknięcia w grzbiecie między składkami, a także na załamaniu 

oryginalnego papieru i pasków wzmacniających grzbiet. Papier kruchy, łamliwy. Występują silne uszkodzenia krawędzi - rozdarcia i ubytki, 

częściowo podklejone łatami. Karty są silnie zabrudzone, zwłaszcza w narożnikach i wokół krawędzi. Widoczne miejscami wżery 

atramentowe. 

 

7 . 1822/II. Wacław Potocki : " Transactia woyny chocimskiey [ ...] z różnych jako manuscriptow y dyaryuszów , tak z rełacyj ludzi 

starych , którzy tam byli praesentes zebrana , ale osobliwie z tradycyi jw. jm. pana Jakoba Sobieskiego [ ... ] z łacińskiego na 

polskie dostaetcznie dla nieśmiertelney narodu polskiego sławy wierszem przetłomaczona roku pańskiego 1670 -  125 kart , wym. 30,5 

x 19,5 cm . Rękopis oprawiony w półskórek, okładki olicowane papierem klajstrowym, oprawa wtórna, zabrudzona z przetarciami skóry i 

papieru, osłabionymi narożnikami i krawędziami.Karty rękopisu silnie zabrudzone, atrament miejscami mocno przetarty. Większość licznych 

uszkodzeń mechanicznych pośrednio spowodowanych przez mikroorganizmy jest podklejona, ale miękki  i puszysty papier pęka dalej, 

a jednocześnie występują silne deformacje i falowanie kart w wyniku nieprawidłowo użytych zbyt mocnych klejów. Na kilku ostatnich 

kartach występują ślady żerowania owadów. 

 

8 . 5152/II. Henryk Sienkiewicz : " Potop " . Tom l - 102 karty , wy. 29 x 24 cm . Oprawa typu półskórek, papier marmoryzowany. 

Okładki uszkodzone z przetarciami, rozwarstwieniami tektur, załamaniami narożników. Karty rękopisu wielokrotnie składane, z rozdarciami i 

ubytkami przy krawędzi i w narożnikach, w wielu miejscach ślady taśm klejących i papierowe łaty powodujące naprężenia i deformacje 

papieru. Arkusze zabrudzone Tekst pisany różnego rodzaju atramentami, część z nich jest nieodporna na wodę i wymaga specjalnego 

zabezpieczenia, w wielu miejscach tekst przetarty. 

 

9 . 12442/II. Henryk Sienkiewicz : Nowele , dramaty , listy z podróży , wiersze - 124 karty , wym. 28 x 23 cm , od k. 47 średni format 

26,5 x 20 cm . Oprawa w skórę,  współczesna, ze ś lepymi tłoczeniami, skóra lekko zabrudzona i przetarta. Karty zabrudzone z 

licznymi uszkodzeniami mechanicznymi, częściowo podklejonymi. Rękopis pisany różnymi atramentami, także nieodpornymi na wodę. Na 

górnej krawędzi kart widoczne plamy grzybowe. 
 

10 . 7151/III. Aleksander Fredro : " Zemsta . Komedia w czterech aktach wierszem " - 32 karty , 

wym. 38 x 23 cm . Oprawa typu półskórek, papier marmoryzowany klajstrowy. Arkusze z papieru czerpanego, z zachowaną oryginalną 

krawędzią, w chwili obecnej silnie postrzępioną. Liczne plamy, zabrudzenia. W grzbiecie taśmy klejące, powodujące deformacje papieru . 

 

11 . 5256/III. Autografy królów polskich oraz monarchów obcych z lat 1460 -   1838 .[ M. in. Kazimierza Jagielończyka , 

Aleksandra Jagielończyka , Zygmunta I Starego , Zygmunta Augusta , Stefana Batorego , Jana II Kazimierza , Jana III Sobieskiego , Karola X 

Gustawa , cesarza Józefa II , cara Aleksandra I ] - 95 kart , wym 37 x 25 cm . Oprawa typu półskórek, papier marmoryzowały klajstrowy. 

Arkusze z papieru czerpanego, z zachowaną oryginalną krawędzią, w chwili obecnej silnie postrzępioną.   Liczne plamy, zabrudzenia. W 

grzbiecie taśmy klejące, powodujące deformacje papieru . 

 

12 . 5257/III. Zbiór autografów , listów i dokumentów z lat 1568 -   1861 . [ M. in. Joachima Chreptowicza , Stefana 

Czarnieckiego , Jana Henryka Dąbrowskiego , Jana Kilińskiego , Józefa Poniatowskiego , Piotra Skargi , Juliusza Słowackiego , Józefa 

Wybickiego ] - 193 karty , średni wym. 39 x 25 cm . Poszyt zawiera dokumenty różnych wymiarów, często wielokrotnie składane do 

mniejszego formatu. W wyniku składania arkusze są silnie uszkodzone wokół krawędzi z przetarciami, drobnymi rozdarciami i ubytkami. 

Krawędzie są często bardzo silnie zabrudzone. Na wielu kartach widoczne ślady działalności mikroorganizmów -  plamy, puszystość 

papieru, występujące wokół rozdarcia i ubytki. Znajdujące  się   na wielu dokumentach pieczęci   są   często uszkodzone 

mechanicznie, rozdarte , wykruszone, połamane . 



 

13 . 5972/II. Zbiór autografów królewskich i innych z lat 1612 - 1818 . [ M.in. Zygmunta II Wazy , Władysława IV , Luddwika XIV , Jana 

III Sobieskiego ] - 23 karty , wym. 28 x 195 cm . Poszyt zawiera dokumenty różnych wymiarów, wielokrotnie składanych. W wyniku 

składania arkusze są silnie uszkodzone wokół krawędzi z przetarciami, drobnymi rozdarciami i ubytkami. Krawędzie są często bardzo silnie 

zabrudzone. Pierwsze karty bardzo silnie uszkodzone przez mikroorganizmy z rozległymi ubytkami , rozdarciami i plamami. 

 

14 . 5427/III. Zbiór autografów w postaci listów i wierszy różnych osób z lat 1645 - 1877 . [ M. in. 

Jana Wincentego Bandtkiego , Jana klemensa Branickieego , Henryka Bruhla , Karola Kniaziewicza , Karola Lipińskiego , Aleksandra 

Michaux ( Mirona ) , Ludwika Mierosławskiego , Kazimierza Lwa Sapiehy , Stanisława Staszica , Józefa Zajączka ] - 253 karty , średni 

wymiar 34,5 x 20,5 cm . Poszyt zawiera dokumenty różnych wymiarów, wielokrotnie składanych. W wyniku składania arkusze są silnie 

uszkodzone wokół krawędzi z przetarciami, drobnymi rozdarciami i ubytkami. Krawędzie są często bardzo silnie zabrudzone. 

Wokół krawędzi bardzo wielu dokumentów występują silne rozległe rozdarcia i drobne ubytki. Część rozdarć niestarannie podklejona. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 



 

Załącznik nr 1  

Miejsce i data …………………… 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-3/2013 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach  
ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8  

 
KONSERWACJA NAJWARTOŚCIOWSZYCH RĘKOPISÓW ZE ZBIORÓW 

OSSOLINEUM  
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa adres 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

3. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 
oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia 
zapisane w SIWZ. 

3. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy 
wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

4. Oferuję(emy) wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w 
SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej.  

5. W cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, tj. wykonanie pełnych prac 
konserwatorskich, wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty transportowe, koszty ubezpieczeniowe, 
podatki itd.  

6. Wartość (netto) mojej/naszej oferty za wykonanie całości zamówienia będącego przedmiotem 
niniejszego postępowania po odjęciu wszelkich opustów wynosi: 

 
7. Cena oferty brutto  zamówienia:  …………………………… 

(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Cena oferty netto  zamówienia: …………………………………. 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 



.........% podatek VAT: ................................................................. 
 

8. Ceny jednostkowe za wykonania niniejszego zamówienia wynoszą: 

 
Lp. 

Sygnatura 

= nr inwentarza 
Objętość 

Cena konserwacji 
netto 
[zł] 

VAT Cena konserwacji 
brutto 

 
[zł] 

1. 4739/II 59 k    
2. 4741/II 28 s    
3. 4742/III 10k    
4. 4736/I 184 s    
5. 4738/I 135k    
6. 4743/I 198k    
7. 1822/II 125k    
8. 5152/II 102k    
9. 12442/II 124k    
10. 7151/II 32k    
11. 5256/III 95k    
12. 5257/III 193k    
13. 5972/II 23k    
14. 5427/III 253k    

RAZEM    
 
- gwarancja na wykonanie usługi wynosi 5 lat.  
9. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia tj. przez 30 dni (tj. do dnia ....................). 

10. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

11. W przypadku wybrania mojej/naszej oferty deklaruję(emy) wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zgodnie z zapisami siwz. 

12. Składam(y) niniejszą Ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia. 

13. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 
zamówienia. 

14. Przedmiot zamówienia zamierzam/y zrealizować bez udziału  / z udziałem podwykonawców. 
(uwaga – ograniczenie – III punkt 17 i 18 siwz) 

Część zamówienia, której wykonanie zamierzam/y powierzyć podwykonawcy/om obejmuje: 

…………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………
……… 

…………………………………………………………………………………………………………
……… 

15. Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm) muszą być 
oznaczone klauzulą „Nie udostępniać – Tajemnica przedsiębiorstwa”, 

 

 

Data ................................          ..................................................... 
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy 


