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Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 

 

Wyjaśnienie treści siwz 

 

DZP-2621-4/2013 
Usługa  całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej 

ochrony fizycznej i elektronicznej w obiektach Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich we Wrocławiu oraz podczas transportów zbiorów organizowanych 

przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich  
 

 

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 wpłynęły zapytania. 

 

 

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.   

                     

1. Jaką ilość muzealiów przewiduje Zamawiający do jednorazowego transportu oraz jakie będą ich 

maksymalne gabaryty (wymiary)? Czy transporty te maja być organizowane przy użyciu środków 

(zabezpieczeń), będących w dyspozycji Zamawiającego (skrzyń, mocowań lub uchwytów, 

urządzeń przeładunkowych)? Na podstawie odpowiedzi Zamawiającego Wykonawca będzie w 

stanie określić, czy dysponuje odpowiednimi pojazdami do zrealizowania wymaganej usługi.  

 

Odp. Zamawiający przewiduje 3 główne transporty w ciągu roku z większą ilością muzealiów nie 

przekraczającą jednak gabarytów średniej wielkości samochodu dostawczego typu BUS, reszta w miarę 

potrzeb.  

Transporty mają być organizowane przy użyciu środków transportu Wykonawcy wyposażonych w 

urządzenia przeładunkowe, uchwyty zabezpieczające  ładunek przed przemieszczaniem oraz zabezpieczenia 

ścian i podłogi pojazdu przed uszkodzeniem elementów.  

 

 

2. Jeżeli – zgodnie z odpowiedziami, udzielonymi przez Zamawiającego w dniu 15.03.2013 r. – 

konwojowanie nie dotyczy wartości pieniężnych, ale „eksponatów muzealnych i innych dzieł 

sztuki”, czy ma ono odbywać się pojazdami wykonawcy, czy też ma ono polegać na ochronie 

konwoju realizowanego pojazdem, należącym do Zamawiającego. 

 

Odp. Konwojowanie ma polegać na ochronie transportu realizowanego zarówno pojazdem należącym do 

Wykonawcy, jak i do Zamawiającego. 

 

 

3. Z jaką częstotliwością odbywać się mają zarówno transporty, jak i konwoje dzieł sztuki oraz z 

jakim wyprzedzeniem Zamawiający będzie o nich informował Wykonawcę? Czy Zamawiający 

może przedstawić harmonogram tych przewozów? 

 

Odp. Zamawiający przewiduje 3 główne transporty z większą ilością muzealiów, reszta w miarę potrzeb. 

Wykonawca zostanie poinformowały na 2 tygodnie przed głównymi transportami,  na tydzień przed 

mniejszymi transportami.  



4. Na jakiej trasie Zamawiający przewiduje przewozy oraz konwoje muzealiów (czy będzie to 

odbywać się pomiędzy placówkami Zamawiającego w ramach granic miasta Wrocławia, czy tez 

poza jego granicami)? 

  

Odp.  Konwojowane transporty muzealiów mogą odbywać się na terenie Polski oraz wyjątkowo (nie 

częściej niż jeden raz w roku) poza granice kraju.  

 

 

 
Pozostałe ustalenia zawarte w siwz pozostają bez zmian.  

 

 
 

Wicedyrektor ds. Administracyjno – Technicznych 
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