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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 dokonuje zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy: 

 

 

1. Zamawiający zmienia zapis w punkcie III. 21 siwz, który otrzymuje brzmienie: 

 

1 )Wykonawca winien najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym przedstawić ważną, aktualną polisę  

ubezpieczeniową w n/w wariantach.  

 

2) Propozycje wariantów ubezpieczenia: 

 

Wariant I: 

1)Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu   prowadzenia działalności 

gospodarczej z klauzulą niewłaściwego lub  nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawartej między 

Wykonawcą a  Zamawiającym, tj. usługa konserwacji.  

Suma gwarancyjna min. 1.000.000 na jedno i wszystkie  zdarzenia ubezpieczeniowe, z klauzulą szkód w 

przedmiocie prac z uwzględnieniem dzieł sztuki. 

 2) Wykonawca winien zawrzeć ubezpieczenie ALL RISK ( ew. od ognia i innych żywiołów,  kradzież z 

włamaniem i dewastacją) rękopisów na czas konserwacji, suma ubezpieczenia = wartość odtworzeniowa rękopisów 

2.750.000 zł 

 

Wariant II: 

1)Jeżeli Wykonawca nie posiada w/w polisy lub aktualna polisa nie  uwzględnia działalności objętej umową z 

Zamawiającym, tj. usługi konserwacji , zobowiązany  jest on zawrzeć umowę ubezpieczenia OC do wykonania 

przedmiotu umowy  zawartej z Zamawiającym. 

Suma gwarancyjna min. 1.000.000 na jedno i wszystkie zdarzenia  ubezpieczeniowe, z klauzulą szkód w 

przedmiocie prac z  uwzględnieniem dzieł sztuki.  

 2) Wykonawca winien zawrzeć ubezpieczenie ALL RISK ( ew. od ognia i innych żywiołów,  kradzież z 

włamaniem i dewastacją) rękopisów na czas konserwacji, suma ubezpieczenia = wartość odtworzeniowa rękopisów  

2.750.000 zł 

 

 

3) Polisa winna być ważna przez okres od podpisania  umowy do chwili wygaśnięcia rękojmi. 

 

4) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed podpisaniem, umowy kopię polisy potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem oraz dowód/dowody opłaconej/ych składki/ek. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien okazać 

oryginały. 

 

5) Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość rękopisów wynosi ok. 2.750.000 zł. 

 

 

 

 



 

2. Zamawiający zmienia punkt III. 23.1, podpunkt 1) c) 

 

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu   prowadzenia działalności 

gospodarczej z klauzulą niewłaściwego lub  nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawartej między 

Wykonawcą a  Zamawiającym, tj. usługa konserwacji z określeniem sumy gwarancyjnej min. 1.000.000 na jedno i 

wszystkie  zdarzenia ubezpieczeniowe, z klauzulą szkód w przedmiocie prac z uwzględnieniem dzieł sztuki wraz z 

ubezpieczeniem ALL RISK ( ew. od ognia i innych żywiołów,  kradzież z włamaniem i dewastacją) rękopisów na 

czas konserwacji, suma ubezpieczenia = wartość odtworzeniowa rękopisów 2.750.000 zł 

 

 

3. Zamawiający zmienia § 7 ust. 1  i 2– wzór umowy, załącznik nr 12 do siwz, który otrzymuje brzmienie: 

 

1. Wykonawca załączył polisę  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu   prowadzenia działalności 

gospodarczej z klauzulą niewłaściwego lub  nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawartej między 

Wykonawcą a  Zamawiającym, tj. usługa konserwacji. Suma gwarancyjna wynosi min. 1.000.000 na jedno i 

wszystkie  zdarzenia ubezpieczeniowe, z klauzulą szkód w przedmiocie prac z uwzględnieniem dzieł sztuki, 

ubezpieczenie ALL RISK ( ew. od ognia i innych żywiołów,  kradzież z włamaniem i dewastacją) rękopisów na 

czas konserwacji, suma ubezpieczenia = wartość odtworzeniowa rękopisów 2.750.000 zł 

2. Polisa winna być ważna przez okres od podpisania  umowy do chwili wygaśnięcia rękojmi. 

 

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia. 

 

a) Zmianie ulega punkt IV.1.2 siwz, który otrzymuje brzmienie:  

 

1.2.Zadanie jest podzielenie na 2 etapy: 

a) Etap I – 16.04.2013  -  04.11.2013  (faktura częściowa) 

b) Etap II – 04.11.2013 - 15.10.2014 (faktura częściowa)  

(Data – 15.10.2014 jest ostatecznym terminem wykonania umowy) 

 

b) Zmianie ulega punkt VI siwz, który otrzymuje brzmienie: 

Etap I – 16.04.2013 – 04.11.2013 

Etap II – 04.11.2013 – 15.10.2014  

 

c) Zmianie ulega § 2 ust. 5 wzoru umowy – załącznik nr 12  

Zadanie jest podzielone na 2 etapy: 

a) Etap I – 16.04.2013 – 04.11.2013 (faktura częściowa) 

b) Etap II – 04.11.2013 – 15.10.2014 (faktura częściowa) 

 

 

W związku z koniecznością doprecyzowania kwestii ubezpieczenia, oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu,   

Zamawiający przesuwa termin składnia ofert z 19.03.2013 r. na dzień 21.03.2013 r. zgodnie z art. 38 ust. 4 a Pzp. 

 

Obowiązujące terminy: 
Termin składania ofert: 21.03.2013, godz. 09:00 
Termin składania wadium: 21.03.2013, godz. 09:00 

Termin otwarcia ofert: 21.03.2013, godz. 09:30 

 

 

 

INOFRMACJA DODATKOWA: 

 

Zamawiający podaje wstępną kwotę składki ubezpieczenia ALL RISK (ew. od ognia i innych żywiołów,  kradzież z 

włamaniem i dewastacją), na okres realizacji zamówienia, która wynosi ok. 10.000 zł.  

 

 

 

Pozostałe ustalenia zawarte w siwz pozostają bez zmian.  
                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                          Dyrektor 

                                                                                                                               (-) dr Adolf Juzwenko                  

 

 


