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Do wszystkich zainteresowanych zamówieniem pn. obsługa transportu dzieł sztuki na wystawę 

„Pejzaże na porcelanie. Inspiracje malarskie z Bellottem w tle” 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej: 

 

Pytanie nr 1 

Czy koszty kurierskie (jakie konkretnie) mają być zawarte w ofercie wykonawcy?  

Odpowiedź: 

Oferta powinna uwzględniać następujące koszty kurierskie: 

Rijksmuseum: 

Wybrana przez ZKW firma transportowa będzie musiała współpracować z jednym z agentów Hizkia 

Den Haag, Hizkia Amsterdam, Kortmann Art Packers & Shippers or Imming Logistics. 

Cytując umowę: Użyczający zadecyduje o sposobie pakowania obiektów. W zależności od ustaleń 

między stronami w tym aspekcie, obiekty będzie pakował Użyczający lub firma transportowa.  

Będzie kurier towarzyszący w transporcie. 

Landesmuseum , Stuttgard: 

Nie będzie kuriera, kosztu nie należy uwzględniać w ofercie. 

SKD, Drezno: 

Będzie kurier towarzyszący w transporcie obiektów, współpraca z kurierem została nawiązana 

bezpośrednio przez ZKW, więc koszt nie powinien być uwzględniony w ofercie.  

Bayerisches Nationalmuseum: 

Będzie kurier towarzyszący w transporcie obiektów. Obsługą kuriera po niemieckiej stronie zajmuje się 

firma Hasenkamp. 

 MAK: 

Będzie obecny kurier. Nie musi towarzyszyć transportowi, dlatego nie należy go uwzględniać w ofercie.  

Kasteel Duivenvoorde:  

Nie będzie kuriera podczas transportu do Warszawy, ale będzie przy transporcie powrotnym i ten koszt 

należy ująć w ofercie. 

  

W przypadku instytucji z Polski, nie należy uwzględniać kosztów kuriera. Koszty kurierów związane z 

pobytem w Warszawie oraz ich podróżą bez obiektu pokrywa ZKW i tych kosztów nie należy ujmować 

w ofercie.  



 

Pytanie nr 2 

W wymogach Bayerische Nationalmuseum widnieje informacja, że wykonawca zobowiązany jest 

podjąć współpracę z firmą Hasenkamp. Jakie dokładnie elementy usługi muszą być wykonane przez tą 

firmę, a jakie mogą być zrealizowane przez polskiego wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Obiekty z Bayerische Nationalmuseum transportowane będą drogą lotniczą. Firma Hasenkamp zajmie 

się wszystkim niezbędnymi pracami związanymi z przygotowaniem oraz transportem obiektów na 

lotnisko w Niemczech, polski przewoźnik zobowiązany będzie odebrać obiekty z lotniska i dostarczyć 

do ZKW. Zwrot odbędzie się w analogiczny sposób, polski przewoźnik zobowiązany będzie obiekty 

spakować na terenie ZKW oraz dostarczyć je na lotnisko, odbiór oraz transport do siedziby 

wypożyczającego po stronie Hasenkamp. 

 

Pytanie nr 3 

Jaką firmę transportową wskazuje MAK z Wiednia? 

Odpowiedź: 

Polski przewoźnik będzie musiał nawiązać współpracę z firmą transportową działającą w Austrii, 

należącą do ARTIM-group. 

 

 

 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 

 


