
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 412932-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu towarów i dzieł sztuki na rzecz Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) w roku 2012. Usługa obejmuje również pomoc w 

pakowaniu, załadunek, i wyładunek przewożonych... 

Termin składania ofert: 2012-10-31  

 

Numer ogłoszenia: 426082 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 412932 - 2012 data 23.10.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, woj. 

małopolskie, tel. 12 263 40 26, fax. 12 257 10 34. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu towarów i 

dzieł sztuki na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) w roku 2012. 

Usługa obejmuje również pomoc w pakowaniu, załadunek, i wyładunek przewożonych towarów i 

dzieł sztuki. W zależności od przedmiotu transportu Zamawiający może zamówić usługę 

specjalistycznego pakowania dzieła sztuki, jeżeli wymagają tego wymogi konserwatorskie. 

Zamówienie składa się z 3 części. Część 1: obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki 

na terenie miasta Krakowa, na terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o minimalnych 

wymiarach zamkniętej skrzyni: długość 4 m, szerokość 2 m, wysokość 2 m i dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, Część 2: obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł 

sztuki na terenie miasta Krakowa, na terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o 

minimalnych wymiarach zamkniętej skrzyni: długość 6 m, szerokość 2 m, wysokość 2,20 m, 

Część 3: obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie miasta Krakowa, na 

terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o minimalnych wymiarach zamkniętej skrzyni: 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=412932&rok=2012-10-23


długość 7,5 m, szerokość 2,20 m, wysokość 2,50 m. Wielkość zamówienia: 193 500,00 zł, w tym 

część 1: 15 400,00 zł, część 2: 159 600,00 zł, część 3: 18 500,00 zł.  

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu 

towarów i dzieł sztuki na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) w roku 

2013. Usługa obejmuje również pomoc w pakowaniu, załadunek, i wyładunek przewożonych 

towarów i dzieł sztuki. W zależności od przedmiotu transportu Zamawiający może zamówić 

usługę specjalistycznego pakowania dzieła sztuki, jeżeli wymagają tego wymogi 

konserwatorskie. Zamówienie składa się z 3 części. Część 1: obejmuje usługi transportowe 

towarów i dzieł sztuki na terenie miasta Krakowa, na terenie kraju i poza granicami kraju, 

samochodem o minimalnych wymiarach zamkniętej skrzyni: długość 4 m, szerokość 2 m, 

wysokość 2 m i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, Część 2: obejmuje 

usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie miasta Krakowa, na terenie kraju i poza 

granicami kraju, samochodem o minimalnych wymiarach zamkniętej skrzyni: długość 6 m, 

szerokość 2 m, wysokość 2,20 m, Część 3: obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki 

na terenie miasta Krakowa, na terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o minimalnych 

wymiarach zamkniętej skrzyni: długość 7,5 m, szerokość 2,20 m, wysokość 2,50 m. Wielkość 

zamówienia: 193 500,00 zł, w tym część 1: 15 400,00 zł, część 2: 159 600,00 zł, część 3: 18 

500,00 zł.  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).  

 W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.12.2012.  

 W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 31.12.2013.  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).  

 W ogłoszeniu jest: 31.10.2012 godzina 13:30, miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej w 

Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek administracyjny.  

 W ogłoszeniu powinno być: 6.11.2012 godzina 13:30, miejsce: Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek 

administracyjny. 

 


