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Numer referencyjny postępowania: 9/2017/ZK 

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

Na: Transporty krajowe 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                                         

ZMIANA DOKUMENTACJI 

Zamawiający informuje, że część dysponentów dzieł nie życzy sobie ujawniania miejsca ich obecnego 

szczegółowego umiejscowienia. Dokładne dane kontaktowe zostaną udostępnione wykonawcy, który 

złoży najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający podał odniesienie umiejscowienia odnoszące się do 

lokalizacji na bazie kodów pocztowych co umożliwia orientacyjne skalkulowanie potencjalnych kosztów. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający będzie wspierał merytorycznie wykonawcę celem 

wyjaśnienia ewentualnych kwestii które pojawią się podczas realizacji w zakresie kontaktu z właścicielem 

dzieła – gdyby takowe miało miejsce. Zamawiający nie zakłada jednak by podczas realizacji miały pojawić 

się elementy na chwilę obecną nieuzgodnione.. 

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w niniejszej dokumentacji:  IV. WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ust. 3 oraz   VIII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 3 ust. 1 

zmieniając obecną treść wartości wymaganej polisy z sumy gwarancyjnej wartości 1 000 000,00 zł na 

wartość 12 000 000,00 w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, a w odniesieniu do jednego zdarzenia z 

200 000,00 zł na wartość 1 500 000,00 zł.  

Ponadto Zamawiający informuje, że miejscem dostawy wszystkich dzieł sztuki jest siedziba 

Zamawiającego mieszcząca się w Pawilonie Wystawowym znajdującym się przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 22 w Warszawie. 

Ponadto Zamawiający informuje o dodaniu w  VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 7 ust. 7 

zdania o następującej treści: ,,Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania innym podmiotom 

z wyjątkiem podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację zamówienia w tym oficjalnym 

urzędom państwowym (jeśli jest to konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia) informacji 

dotyczących lokalizacji dzieł sztuki, w zakresie realizacji niniejszej umowy.” 

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert z dnia 18.09.2017 godz. 16.45 na dzień 

20.09.2017 r. godz. 15.00. 

Wprowadzone tym pismem wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców.                                                                                                                

Zatwierdzono decyzją 

Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej  

w Warszawie 

Joanny Mytkowskiej 


