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Wrocław, dnia 26.11.2014  r. 

 

 L. dz. 2756/2014 

L. dz. 2757/2014 

L. dz. 2758/2014 

 
Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

DZP-2621-18/2014 
Konserwacja i digitalizacja zabytków bibliotecznych w ramach Projektu pn. 

„Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę” 
 

 

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

2013 r. poz. 907 z późn. zm) do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści siwz. Poniżej Zamawiający 

zamieszcza treść  zapytań wraz z udzielonymi  odpowiedziami.  

   

 

1. Załącznik D – Lista digitalizacyjna –  poz. XVII-17.156 Jakub Kazimierz Haur, Skład abo Skarbiec 

znakomitych sekretów Oekonomiey ziemianskiej, W Krakowie 1693 – obiekt ten podlega tylko konserwacji. 

2. Zastanawiamy się (Biblioteka ------) nad wzięciem udziału (z kimś w ewentualnym konsorcjum) w 

przetargu na część konserwacyjną powyższego postępowania.  

Mamy jednak wątpliwość i pytanie dotyczącą warunków udziału w nim. Udział firm lub pracowni, które 

 świadczyły usługi komercyjne na rynku jest w tym przypadku jasny. Mogą się one bowiem wylegitymować 

pracami popartymi fakturami, protokołami odbioru, etc. potwierdzającymi wykonanie prac - z załączoną wymaganą 

przez Państwa dokumentacja konserwatorską obiektu.  

Jest jednak tak, że nasza pracownia (jest ona działem Biblioteki), mimo że dysponuje środkami i ludźmi do 

wykonania Państwa zamówienia, raczej nie będzie w stanie się wylegitymować się pracami dla klientów 

zewnętrznych na kwotę 60 tys.. W tym okresie ma w dorobku prace zewnętrzne komercyjne drobniejsze, ale na 

innych typach dokumentów (archiwalia).  

Niemniej pracownia nasza w sposób ciągły wykonuje dla samej Biblioteki prace konserwatorskie o wymaganym 

przez Państwa standardzie. Dotyczą one wszelkiego rodzaju dokumentów zabytkowych w różnych formach i są 

kończone dokumentacją konserwatorską. Są wykonywane przez osobę posiadającą określone przez Państwa 

wymagania. 

Moje pytanie brzmi - czy w ramach postępowania dopuszczacie i uznacie Państwo  za prawidłową sytuację, gdy 

oferent przedstawi wykaz obiektów zakonserwowanych na rzecz samej Biblioteki ----------- (jako jej dział), z 

ewentualna wyceną tych prac (to stosunkowo łatwe bo stawki rynkowe są znane a i my mamy cennik) oraz z 

załączeniem niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej dla tych obiektów.  

Jeśli jest to możliwe - czy potrzebny byłby jakiś dodatkowy dokument potwierdzający prawidłowość i jakość tych 

prac - niejako jako ich potwierdzenie? 

 

 

Odp. W przypadku składania oferty przez podmiot – Bibliotekę – Wykonawca winien załączyć dowody należycie 

wykonanych prac – wykonanych na rzecz podmiotów na zewnątrz.   

W przypadku składania oferty przez osoby zatrudnione w Bibliotece winny załączyć do oferty dowody należycie 

wykonanych prac zatwierdzone przez Kierowników Działu/Dyrektora. 

 

 



     

                                   
 

3. Czy Zamawiający w momencie składania oferty przez 2 wykonawców, oczekuje otrzymania 1 polisy 

ubezpieczeniowej na wartość nie mniejsza niż 500.000 zł, która obejmuje zarówno konserwację: jak i digitalizację:, 

czy też dwóch niezalenych polis, z których każda opiewać będzie na w/w kwotę? 

 

Odp.  Zamawiający wymaga złożenia polisy ubezpieczeniowej w 2 wariantach: 

 

1) Wariant pierwszy ( dwie polisy): 
Polisa ubezpieczeniowa  - usługa konserwacji – wartość nie mniejsza niż  kwota 400.000 zł 

Plus 

Polisa ubezpieczeniowa – usługa digitalizacji  - wartość nie mniejsza niż  kwota 100.000 zł 

2) Wariant drugi (jedna polisa): 
Polisa ubezpieczeniowa obejmującą zarówno usługę konserwacji wartość nie mniejsza niż  kwota 400.000 zł 

jak i usługę digitalizacji  - wartość nie mniejsza niż  kwota 100.000 zł 

 

 

4. Zamawiający w punkcie VII.V siwz oraz ogłoszeniu o zamówieniu nr 380132-2014 Sekcja III.3.5) wprowadza 

zmianę:   

 

Jest:  

„Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument, 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia – zarówno w przedmiocie wykonania usługi konserwacji jak i digitalizacji - z 

łączną sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 PLN” 

 

Zapis wprowadzony do siwz i ogłoszenia o zamówieniu: 

 

Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument, 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia – w dwóch wariantach:  

 

Wariant pierwszy ( dwie polisy): 
Polisa ubezpieczeniowa  - usługa konserwacji – wartość nie mniejsza niż  kwota 400.000 zł 

Plus 

Polisa ubezpieczeniowa – usługa digitalizacji  - wartość nie mniejsza niż  kwota 100.000 zł 

Wariant drugi (jedna polisa): 
Polisa ubezpieczeniowa obejmującą zarówno usługę konserwacji wartość nie mniejsza niż  kwota 400.000 zł jak i usługę 

digitalizacji  - wartość nie mniejsza niż  kwota 100.000 zł 

 

 

5. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem makrofotografii jeśli chodzi o starodruk Johanna Tanzera? Czy Zamawiający 

może uszczegółowić ten wymóg? 

Odp. W obecnym projekcie nie przewiduje się makrofotografii,  a informacja o makrofotografowaniu dotyczy innego 

projektu. 

6. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wskazanym w SIWZ w punkcie 25. ppkt. C „Dokumenty wymagane od 

Wykonawcy przed podpisaniem umowy (…) 

c) polisę ubezpieczeniową OC działalności (dot. zarówno usługi konserwacji jak i digitalizacji”. 

Czy w momencie wygrania postepowania przez firmę, któraś wskazała w swojej ofercie podwykonawcę, Zamawiający 

oczekuje dostarczenia od każdej ze stron 2 polis OC – czy tez od każdego z wykonawców, po 1 polisie dotyczącej 

zakresu jego działalności  

Odp.  Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi ciągłość polisy ubezpieczeniowej załączonej do oferty.  

 

7. Dot. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 380132-2014 Sekcja III.3.3), punkt VII.III.2) siwz 

 

Zamawiający dokonuje zmiany - Zapis wprowadzony do siwz i ogłoszenia o zamówieniu: 

 

„2) Wykonawca winien posiadać zabezpieczenie techniczne budynku oraz pomieszczeń przeznaczonych do wykonania 

przedmiotu zamówienia: 



     

                                   
 

a) Pomieszczenie/nia, w którym/ych będzie wykonywany przedmiot umowy, winny być zabezpieczone 

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

zabezpieczeniem elektronicznym wejścia do pomieszczenia 

b) Pomieszczenie/niaa w którym/ych prowadzone będą prace musi posiadać  system ochrony przed włamaniem i 

napadem (SSWIN) oraz ochronę przed pożarem (SAP). Systemy te muszą być monitorowane.”  

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm) Zamawiający  informuje, iż Zamawiający przesuwa termin składania ofert z 02.12.2014 r. na dzień 03.12.2014 r. 

 

 

Obowiązujące terminy: 

- termin składania ofert    03.12.2014 godz. 09:00 

- termin otwarcia ofert   03.12.2014 godz. 09:30 

- termin wniesienia wadium  03.12.2014. godz. 09:00 

 

Pozostałe ustalenia zawarte w siwz  i ogłoszeniu o zamówieniu  pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

Wicedyrektor ds. Administracyjno – Technicznych 

          (-) mgr inż. Janusz Szczytkowski 

 

 


