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Numer referencyjny postępowania: 10/2017/ZK 

Tryb: zapytanie ofertowe wz. z art. 4d 1.1 

Na: Transporty wewnątrz UE dzieł sztuki do wystawy czasowej „Inny transatlantyk” 

realizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w dniach 17.11.2017 - 

11.02.2018 r. z wyłączeniem transportów powrotnych 

                                                       

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

         Zamawiający w związku z pytaniami, które wpłynęły w postępowaniu w dniu 

15.09.2017 r. udziela odpowiedzi: 

Treść pytań:  

1. Zamawiający informuje o konieczności rozpoznania statusu prawnego i przygotowania 

wszelkich formalności dotyczących uzyskania zgód i pozwoleń związanych z transportem 

obiektów, a także status celny, warunki transportu i konieczność konwoju. Ze względu na 

brak kontaktów do właścicieli, prosimy o informację które obiekty wymagają 

zorganizowania np. pozwoleń na wywóz, bądź innych dokumentów, generujących koszty 

dla Wykonawcy, a także zorganizowania konwoju na terenie RP. Prosimy także o 

informację jakie warunki transportu zostały określone przez właścicieli (np. nocleg na 

trasie w magazynie agenta fine art, przywiezienie opakowań wcześniej do aklimatyzacji, 

itp.). 

2. Jak należy rozumieć zapis, że usługa obejmuje koordynację i organizację pracy 

kurierów i innych przedstawicieli podmiotów wypożyczających nadzorujących transporty 

obiektów?  

3. Jak należy rozumieć zapis o courier assistance? Jakie elementy mają być zawarte 

w tej usłudze? 

4. Czy kurierzy podróżujący z obiektami zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1, są 

przedstawicielami Zamawiającego czy instytucji wypożyczającej obiekt? 

5. Czy kurierzy z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii będą podróżować transportem drogowym 

wraz z obiektami, czy niezależnie transportem lotniczym? 

6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała koszt ewentualnych podróży 

kurierskich takich jak hotele, bilety lotnicze, diety, itp.? 

Odpowiedzi na pytania:  

1. Zamawiający informuje, że procedura eksportu czasowego obejmuje dzieła 

o numerach 20, 21, 23, 24 w Załączniku nr 1. Po zakończeniu postępowania i wyłonieniu 



Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia ponownie wszystkich informacji 

znajdujących się w Załączniku nr 1. Szczegółowe dane kontaktowe do instytucji 

wypożyczających zostaną udostępnione Wykonawcy wybranemu w poniższym 

postępowaniu. Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie otrzymał 

informacji odnośnie specjalnych warunków transportu dzieł, które określili właściciele 

dzieł, co nie zwalnia Wykonawcy wyłonionego w poniższym postępowaniu 

z potwierdzenia wszystkich informacji z Załącznika nr 1.  

2. Zamawiający informuje, że zapis „usługa obejmuje koordynację i organizację pracy 

kurierów i innych przedstawicieli podmiotów wypożyczających nadzorujących transporty 

obiektów” oznacza umożliwienie przez Wykonawcę pełnienia obowiązków kuriera. Po 

stronie Wykonawcy jest organizacja pracy kuriera na czas transportu, umożliwienie mu 

dołączenia do tego transportu. Zamawiający informuje, że to po stronie Wykonawcy leży 

obowiązek nawiązania kontaktu z instytucją wypożyczającą dzieła. Zamawiający nie 

będzie pośredniczyć w kontakcie.  

3. Zamawiający informuje, że zapis o courier assistance oznacza wskazanie, że do 

realizacji transportu danego dzieła jest wymagany kurier bądź przedstawiciel instytucji 

wypożyczającej lub zlecającej transport. Informacja, które dzieła wymagają asysty kuriera 

znajduje się w Załączniku nr 1.  

4. Zamawiający informuje, że funkcję kuriera na danej trasie będzie pełniła jedna osoba. 

Informacja dotycząca tego, czy podróżujący z obiektami zgodnie z zapisami w Załączniku 

nr 1, są przedstawicielami Zamawiającego czy instytucji wypożyczającej obiekt zostanie 

uszczegółowiona z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą usługi 

transportowej.  

5. Zamawiający informuje, że wszyscy kurierzy tj. kurierzy z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 

Niemiec oraz Rumunii będą podróżować transportem drogowym wraz z obiektami i tym 

samym będą sprawować nadzór i asystę kurierską nad transportem dzieł.  

6. Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby oferta zawierała koszt ewentualnych 

podróży kurierskich takich jak hotele, bilety lotnicze, diety, itp.  

 

Wprowadzone tym pismem wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców.  

Nie ulegają zmianie terminy określone w postępowaniu.  

Zamawiający informuje, że na pytania, które wpłyną w dn. 15.09.2017 r. po godz. 

17.00 odpowie w poniedziałek w dn. 18.09.2017 r. 

 

 

Zatwierdzono decyzją  

Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

Joanny Mytkowskiej 

 
 
 
 

 

 


