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Słupsk, dnia 25 stycznia 2023 roku 

 
Zamawiający: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9  

 

Nr postępowania: MPŚ-III.261.1.2023 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 

ze zm.) zwanej dalej także „Pzp” na zadanie pn. „Zakup i dostawa pelletu 

drzewnego dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział 

– Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie” 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
W związku z ogłoszonym przez  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku postępowaniem                
o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Zakup i dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza  
w Swołowie” Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w załączeniu 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1. 
Jaka jest wielkość jednorazowej dostawy? 
 
 
Odpowiedź na pytanie 1. 
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z zapisami SWZ  tj. pkt 4.6  lit. „c” jednorazowa dostawa nie 
będzie mniejsza niż 8 ton i nie większa niż 20 ton. 

 

Pytanie 2. 

Czy rozładunek przez kuriera- samochód z windą jest wystarczający? 
 
 
Odpowiedź na pytanie 2. 
Zamawiający wskazuje, iż rozładunek przez kuriera- samochód z windą jest wystarczający pod 
warunkiem, że wyposażony jest w wózek widłowy ręczny.  Przy czym  zgodnie z  zapisami SWZ  
tj. pkt 4.6  lit. „a” samochodem nie może być dłuższy niż 12 m. Zamawiający zaznacza, iż 
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rozładunek towaru wózkiem widłowym stanowi utrudnienie ze względu na powierzchnię brukową 
znajdującą się przed drzwiami kotłowni- miejscem rozładunku pelletu. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia Odpowiedzi na pytania Wykonawców wprowadzone niniejszym pismem 

jest wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert. Przedmiotowe pismo zostało 

opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.muzeum.slupsk.pl  

oraz https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9051636d-9828-11ed-b4ea-

f64d350121d2 w dniu 25.01.2023 r. 
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