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Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum               Warszawa, dn. 15 lutego 2021 r.  

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 

 

 

 

 
 

Informacja 

o zmianie postanowień SWZ 

 

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  

na kompleksową obsługę transportu dzieł sztuki na wystawę pod tytułem  

„Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II” 

(sygn. ZN.26.1.2.2021) 

 

 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej informuje, 

że zmianie uległy następujące postanowienia SWZ: 

 

WYKAZ ZMIAN W SIWZ 

termin składania ofert 

przed 

zmianą: 

15 lutego 2021 r. do godz. 10.00 

po 

zmianie: 

17 lutego 2021 r. do godz. 13.00 

termin otwarcia ofert 

przed 

zmianą: 

15 lutego 2021 r. godz. 10.05 

po 

zmianie: 

17 lutego 2021 r. godz. 13.20 

Rozdział II, pkt 1 lit. h) tiret trzecie 

przed 

zmianą: 

 każdemu transportowi będzie towarzyszył kurier – przedstawiciel 

Zamawiającego lub Użyczającego, 

po 

zmianie: 

 każdemu transportowi będzie towarzyszył kurier (przedstawiciel 

Zamawiającego lub Użyczającego), a także konwojenci w liczbie ustalonej 
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na podstawie przepisów o zabezpieczeniu zbiorów w czasie transportu; 

Wykonawca zapewnia pojazdy z miejscami dla kuriera i konwojentów;  

 

Rozdział II, pkt 3 

przed 

zmianą: 

Zamawiający określa w niniejszym postępowaniu warunki udziału w zakresie 

zdolności zawodowej, technicznej i ekonomicznej  – Zamawiający uzna je za 

spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 
 
a) dysponuje 8 pracownikami (etaty), w tym 2 pracownikami z doświadczeniem co 

najmniej 5-letnim w: 

 przygotowaniu specjalistycznych skrzyń oraz materiałów do pakowania 

zabytkowych dzieł sztuki do transportu, 

 pakowaniu zabytkowych dzieł sztuki do transportu, 

 transporcie zabytkowych dzieł sztuki;  
 
b) dysponuje co najmniej jednym samochodem, który winien posiadać co najmniej 

następujące parametry: 

 wnętrze termoizolacyjne z uchwytami na zapakowane obiekty, 

 urządzenie do regulacji temperatury wewnątrz, 

 przestrzeń załadunkowa o min. długości 4,5 m i wysokości 2,4 m, 

 fabryczne zawieszenie pneumatyczne na oś  tylną, 

 winda załadowcza o udźwigu do 1 tony, 

 kabina minimum 3-osobowa; 
 
c) dysponuje co najmniej jednym samochodem, który posiada następujące 

parametry:    

 pojazd o masie dopuszczalnej do 3,5 tony, 

 przestrzeń załadunkowa o min. długości 2,5 m i wys. 2m, 

 wnętrze termoizolacyjne z uchwytami na zapakowane obiekty, 

 urządzenie do regulacji temperatury wewnątrz przestrzeni załadunkowej, 

 fabryczne zawieszenie pneumatyczne na oś tylną, 

 kabina minimum 4-osobowa; 
 
d) dysponuje co najmniej jednym samochodem osobowym (samochód 

przeznaczony do ewentualnego przewozu kuriera polskiego w trakcie 

transportów zagranicznych); 
 
e) posiada polisę ubezpieczeniową od pakowania, transportu i spedycji dzieł sztuki 

wystawioną przez firmę ubezpieczeniową w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej na kwotę co najmniej 3 mln zł. 

 

po 

zmianie: 

Zamawiający określa w niniejszym postępowaniu warunki udziału w zakresie 

zdolności zawodowej, technicznej i ekonomicznej  – Zamawiający uzna je za 

spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 
 
a) dysponuje 8 pracownikami (etaty), w tym 2 pracownikami z doświadczeniem co 

najmniej 5-letnim w: 
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 przygotowaniu specjalistycznych skrzyń oraz materiałów do pakowania 

zabytkowych dzieł sztuki do transportu, 

 pakowaniu zabytkowych dzieł sztuki do transportu, 

 transporcie zabytkowych dzieł sztuki;  
 
b) dysponuje co najmniej jednym samochodem, który winien posiadać co najmniej 

następujące parametry: 

 wnętrze termoizolacyjne z uchwytami na zapakowane obiekty, 

 urządzenie do regulacji temperatury wewnątrz, 

 przestrzeń załadunkowa o min. długości 4,5 m i wysokości 2,4 m, 

 fabryczne zawieszenie pneumatyczne na oś  tylną, 

 winda załadowcza o udźwigu do 1 tony; 

c) dysponuje co najmniej jednym samochodem, który posiada następujące 

parametry:    

 pojazd o masie dopuszczalnej do 3,5 tony, 

 przestrzeń załadunkowa o min. długości 2,5 m i wys. 2m, 

 wnętrze termoizolacyjne z uchwytami na zapakowane obiekty, 

 urządzenie do regulacji temperatury wewnątrz przestrzeni załadunkowej, 

 fabryczne zawieszenie pneumatyczne na oś tylną; 

d) posiada polisę ubezpieczeniową od pakowania, transportu i spedycji dzieł sztuki 

wystawioną przez firmę ubezpieczeniową w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej na kwotę co najmniej 3 mln zł. 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH (opis tabeli) 

przed 

zmianą: 

Wymagane jest wykazanie, że Wykonawca:  

a) dysponuje co najmniej jednym samochodem, który winien posiadać co 

najmniej następujące parametry: 

 wnętrze termoizolacyjne z uchwytami na zapakowane obiekty, 

 urządzenie do regulacji temperatury wewnątrz , 

 przestrzeń załadunkowa o min. długości 4,5 m i wysokości 2,4 m, 

 fabryczne zawieszenie pneumatyczne na oś  tylną, 

 winda załadowcza o udźwigu do 1 tony, 

 kabina minimum 3-osobowa;  

b) dysponuje co najmniej jednym samochodem, który posiada następujące 

parametry:    

 pojazd o masie dopuszczalnej do 3,5 tony, 

 przestrzeń załadunkowa o min. długości 2,5 m i wys. 2m, 

 wnętrze termoizolacyjne  z uchwytami na zapakowane obiekty, 

 urządzenie do regulacji temperatury wewnątrz przestrzeni 

załadunkowej, 

 fabryczne zawieszenie pneumatyczne na oś tylną, 

 kabina minimum 4-osobowa; 
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c) dysponuje co najmniej jednym samochodem osobowym (samochód 

przeznaczony do ewentualnego przewozu kuriera polskiego w trakcie 

transportów zagranicznych).  

 

po 

zmianie: 

Wymagane jest wykazanie, że Wykonawca:  

a) dysponuje co najmniej jednym samochodem, który winien posiadać co 

najmniej następujące parametry: 

 wnętrze termoizolacyjne z uchwytami na zapakowane obiekty, 

 urządzenie do regulacji temperatury wewnątrz , 

 przestrzeń załadunkowa o min. długości 4,5 m i wysokości 2,4 m, 

 fabryczne zawieszenie pneumatyczne na oś  tylną, 

 winda załadowcza o udźwigu do 1 tony, 

b) dysponuje co najmniej jednym samochodem, który posiada następujące 

parametry:    

 pojazd o masie dopuszczalnej do 3,5 tony, 

 przestrzeń załadunkowa o min. długości 2,5 m i wys. 2m, 

 wnętrze termoizolacyjne  z uchwytami na zapakowane obiekty, 

 urządzenie do regulacji temperatury wewnątrz przestrzeni 

załadunkowej, 

 fabryczne zawieszenie pneumatyczne na oś tylną. 

 

 

 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 


