Ogłoszenie nr 2021/BZP 00246940/01 z dnia 2021-10-27

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa obsługa transportu dzieła sztuki na pokaz, który będzie prezentowany w Zamku
Królewskim w Warszawie w okresie od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia 21 lutego 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i
Rzeczypospolitej
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000860582
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Plac Zamkowy 4
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-277
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.7.) Numer telefonu: 22 35 55 432
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pprusik@zamek-krolewski.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamek-krolewski.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246940/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-27 08:31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00238776/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
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Przed zmianą:
W zakresie doświadczenia:
w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
zrealizowali z należytą starannością wykonanie usługi pakowania i transportu co najmniej dwóch
wystaw z krajów Unii Europejskiej z co najmniej dwoma krajami tranzytowymi, która wymagała
organizowania nocnych postojów chronionych oraz eskorty zbrojnej.
W zakresie zdolności technicznej:
Wykonawca dysponuje co najmniej jednym samochodem, który winien posiadać co najmniej
następujące parametry:
1. kontrolę mikroklimatyczną;
2. urządzenie utrzymujące stałą zadaną temperaturę przez właściciela obiektów w luku
bagażowym, z możliwością podłączenia na wariant elektryczny podczas postoju;
3. kontrolę satelitarną /alarm satelitarny GPS;
4. zawieszenie pneumatyczne i hydrauliczne na osi transportowej,
5. boki do załadunku i rozładunku;
6. wnętrze wyposażone w szyny na różnych wysokościach do przymocowania skrzyń;
7. min. 2 dodatkowe miejsca siedzące na nieprzewidzianą sytuację losową (typu awaria
samochodu konwojentów.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek, powinien być spełniony przez tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. min. min. 4
pracownikami ( etaty) z min. 3 letnim doświadczeniem w pakowaniu i transportowaniu obiektów
dzieł sztuki.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek, powinien być spełniony przez tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Po zmianie:
W zakresie doświadczenia:
w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
zrealizowali z należytą starannością wykonanie usługi pakowania i transportu co najmniej dwóch
wystaw z krajów Unii Europejskiej z co najmniej dwoma krajami tranzytowymi, która wymagała
organizowania nocnych postojów chronionych oraz eskorty zbrojnej.
W zakresie zdolności technicznej:
Wykonawca dysponuje co najmniej jednym samochodem, który winien posiadać co najmniej
następujące parametry:
1. kontrolę mikroklimatyczną;
2. urządzenie utrzymujące stałą zadaną temperaturę przez właściciela obiektów w luku
bagażowym, z możliwością podłączenia na wariant elektryczny podczas postoju;
3. kontrolę satelitarną /alarm satelitarny GPS;
4. zawieszenie pneumatyczne i hydrauliczne na osi transportowej,
5. wnętrze wyposażone w szyny na różnych wysokościach do przymocowania skrzyń;
6. min. 2 dodatkowe miejsca siedzące na nieprzewidzianą sytuację losową (typu awaria
samochodu konwojentów.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek, powinien być spełniony przez tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca dysponuje lub będzie
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dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. min. min. 4
pracownikami ( etaty) z min. 3 letnim doświadczeniem w pakowaniu i transportowaniu obiektów
dzieł sztuki.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek, powinien być spełniony przez tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-10-28 10:00
Po zmianie:
2021-10-29 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-28 12:00
Po zmianie:
2021-10-29 12:00
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