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Wrocław, dnia 12.03.2014  r. 

 
Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 

 

Zmiana  treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

DZP-2621-2/2014 
 

Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

dnia 09.08.2013 r., poz. 907) do  Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści siwz. Poniżej 
Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.   

 

 
Pytanie 1.  
 
Czy można zawiązać konsorcjum złożone z firmy oraz z osób fizycznych, konserwatorów z dyplomami wyższej 
uczelni, zawodowo zajmujących się konserwowaniem dzieł sztuki? Jeżeli tak, to jakie dokumenty należałoby 
przedłożyć? 

 
Odpowiedź: 
 
Tak, można zawiązać konsorcjum złożone z firmy oraz z osób fizycznych. 
Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie podlegając obowiązkowi wpisu 
do rejestrów, obowiązany jest złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. (załącznik nr 2 siwz).  

 
Ponadto, Wykonawcy będący osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mogą składać cześć 
dokumentów wymienionych w siwz, tj: 

 
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 

do siwz).  

2) Wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 5 do siwz).  

3) Dowody potwierdzające, że wskazane usługi (załącznik nr 5 do siwz), o których mowa w powyższym punkcie, 
zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).  

4) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 

do siwz).  
 

6) Dla każdej z osób wymienionych w wykazie z załącznika nr 6 należy załączyć informacje o doświadczeniu 
zawodowym przygotowaną wg wzoru - Załącznik 7. 
Informacja (w oryginale oferty) powinny być własnoręcznie podpisane przez poszczególne osoby. Kwalifikacje oraz 
doświadczenie każdej z osób określone w informacji muszą jasno odpowiadać profilowi określonemu przez 
Wykonawcę. Wszystkie pola załączonego wzoru powinny zostać wypełnione.  
 
7) Wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  dot. wykonania usług w celu wykonania 
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami -  Opis sposobu zabezpieczenia rękopisów 



w tym opis szafy pancernej, pomieszczeń przeznaczonych do konserwacji, budynku,  w którym będzie dokonywana 
konserwacja, ochrony obiektu. Do opisu powinny być załączone wszelkie atesty i certyfikaty, schematy ochrony 
oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku. Wykonawca do dnia podpisania umowy powinien 
dysponować przygotowanym pomieszczeniem z wykazanymi w ofercie zabezpieczeniami  - Załącznik do 
indywidualnego opracowania przez Wykonawcę – załącznik nr 8. 
 

 

Pytanie 2.    
 
Czy jeżeli wykaz wykonanych usług konserwatorskich dotyczących konserwacji dokumentów uwierzytelnionych 
pieczęciami sięga nie trzech a wcześniejszych lat, będzie zaakceptowany jako spełniający warunek przystąpienia do 
przetargu?  
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z puntem IX  siwz - OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW - O udzielenie zamówienia publicznego mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie- zrealizowali:  
 

 - co najmniej dwie zakończone realizacje  odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. 
konserwacji dokumentów pergaminowych i papierowych uwierzytelnionych pieczęciami  o wartości minimum 
50.000 zł.  
Wykonawca winien dołączyć do oferty  przykładowe dokumentacje prac wykonanych przez siebie konserwacji 

dokumentów pergaminowych (4 przykłady) i papierowych (2 przykłady) uwierzytelnionych pieczęciami w formie 

papierowej lub na płycie cd/dvd.  

 

Wykonawca ma wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej dwie 
zakończone realizacje  -  realizacje  mogą być rozpoczęte przed upływem ostatnich trzech lat, natomiast muszą być 
zakończone w okresie ostatnich trzech lat.  
 
 
Pytanie 3.    
 
Czy suma 50 tys. złotych za realizacje odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, może być sumą 
mniejszych realizacji finansowych? 
 

Odpowiedź: 
Tak.  
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 
1655 z pózn. zm.) Zamawiający zmienia treść siwz i ogłoszenia o zamówieniu nr 71758-2014: 
 
W ogłoszeniu o zamówieniu zmienia się informacje zawarte w sekcji III.3.2) ; siwz punkt IX. pkt. 1 .2) 
 
- co najmniej dwie zakończone realizacje  odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. 
konserwacji dokumentów pergaminowych i papierowych uwierzytelnionych pieczęciami  o wartości łącznej  

minimum 50.000 zł.  
Wykonawca winien dołączyć do oferty  przykładowe dokumentacje prac wykonanych przez siebie konserwacji 

dokumentów pergaminowych (4 przykłady) i papierowych (2 przykłady) uwierzytelnionych pieczęciami w formie 

papierowej lub na płycie cd/dvd.  

 
 
Pytanie 4.   
 
Jeżeli konserwacja dokumentów była częścią większego projektu, czy można przestawić go jako jedną 
kwalifikowana usługę? 
 

Odpowiedź: 
Tak, z określeniem części wartości zrealizowanej usługi.  

 

 Pytanie 5.   

Proszę o informacje czy do Załącznika do indywidualnego opracowania przez Wykonawcę – załącznik nr 8 należy 
dołączyć dokumentację z przeglądów i serwisowania  instalacji alarmowej przed włamaniem, p.poż�  i monitoringu? 
Czy mają Państwo jakieś szczególne wymagania co do częstotliwości serwisu? 

 



Odpowiedź: 
 Zgodnie z zapisem załącznika nr 8  - Wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  dot. 
wykonania usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

 

 „Należy załączyć: 
Do opisu powinny być załączone wszelkie atesty i certyfikaty, schematy ochrony oraz inne dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunku. Wykonawca do dnia podpisania umowy powinien dysponować 
przygotowanym pomieszczeniem z wykazanymi w ofercie zabezpieczeniami.” 

  

 Częstotliwość serwisu winna  wynikać z zapisów umowy.  

 

 
Pozostałe ustalenia zawarte w siwz  oraz w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają bez zmian.  
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Dyrektor ZNiO 
                                                                                                                       (-) dr Adolf Juzwenko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


