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Do wszystkich zainteresowanych zamówieniem pn.
„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.”
sygn. ZN.26.1.12.2021
Szanowni Państwo,
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 transport dotyczy jednego obiektu? Jakiego rodzaju jest to obiekt?
Odpowiedź:
Tak, transport dotyczy jednego obiektu. Jest to olej na płótnie.
Pytanie nr 2
Jakie są wymiary obiektu?
Odpowiedź:
Wymiary obiektu z ramą wynoszą: 146 x 128 x 7,5 cm.
Pytanie nr 3
Jaka jest wartość obiektu?
Odpowiedź:
Jest to przesyłka wartościowa. Szczegółowe dane na temat transportowanego obiektu, niezbędne do
realizacji zamówienia, zostaną przekazane wykonawcy wybranemu w wyniku niniejszego
postępowania, przed podpisaniem umowy.
Pytanie nr 4
W SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu), widnieje zapis o konieczności wykazania się realizacją
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. Czy chodzi o eskortę zbrojną na terenie Polski czy na całej trasie przejazdu?
Odpowiedź:
Wymaganie dotyczy eskorty zbrojnej na całej trasie przejazdu.

Pytanie nr 5
Prosimy także o wyjaśnienie zapisu dotyczącego konieczności posiadania przez samochód boków do
załadunku i rozładunku. Prosimy o bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego wymogu technicznego.
Odpowiedź:
Jest to wymóg wskazany w umowie wypożyczenia przez użyczającego. Wymagania zamawiającego
zostały opisane szczegółowo w Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
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