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MPŚ-IX.262.13.2021                                                                                                                       Słupsk, 10.12.2021r. 
               WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA  
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 000 zł zgodnie z art. 

2 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 

ze zmianami) pod nazwą „Usługa druku wraz z dostawą materiałów promocyjnych, reklamowych i 

publikacji dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 2022 roku – część I – III”. 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego, wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści 
zaproszenia, które wraz z odpowiedzią umieszczamy poniżej: 
 
Pytanie nr 1 
„We wszystkich umowach w Paragrafie 2 ust. 3 są wskazane terminy, według których Wykonawca 
zobowiązany jest do odbioru zlecenia i do wykonania zleconej na piśmie części zamówienia w terminie 7 
lub 14 dni od momentu przekazania do druku uzgodnionego projektu. W przypadku zlecenia opracowania 
projektu termin 14 dni na wykonanie zleconej części zamówienia liczony będzie od daty akceptacji projektu 
przez Zamawiającego. 
Pytanie: Czy z powodu długich terminów realizacji dostaw materiałów do drukowania (np. papieru) oraz 
części zamiennych do maszyn w czasie pandemii COVID-19 jest możliwe wydłużenie terminu wykonania 
zleconej na piśmie części zamówienia do 22 dni roboczych od daty akceptacji projektu do druku przez 
Zamawiającego?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Każda sytuacja mająca wpływ na należyte wykonanie umowy będzie badana indywidualnie                                        
z uwzględnieniem przesłanek wynikających z przepisów art. 15r ust. 11 w zw. z art. 15r ust. 1-9 ustawy                     
z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                           
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

  
Pytanie nr 2 
„W Formularzu cenowym część I przy niektórych pozycjach jest napisane (projekt, skład, łamanie, druk),  
a przy innych tylko (druk).  
Pytanie: Jaki ma być szczegółowy zakres usług?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Szczegółowy zakres usług dla części I: 
1. "Pocztówki dawnego Słupska" - zeszyt nr 5 

Było (druk), ma być (druk) 

2. Biuletyn "Słupia" nr 35 

Było (druk), ma być (druk) 
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3. "Słupska kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego" 

Było (druk), ma być (druk) 

4. "Witkacy w Słupsku. Firma Portretowa >S.I.Witkiewicz<" 

Było (druk), ma być (druk) 

5. "Witkacy in Slupsk. The >S.I.Witkiewicz< Portrait Painting Firm" 

Było (druk), ma być (druk) 

6. Katalog wystawy czasowej "Notgeldy. Papierowe pieniądze zastępcze" [tytuł roboczy] 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (druk) 

7. "Broń biała Wojska Polskiego 1914-1945 ze zbiorów pilskich kolekcjonerów" 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

8. Katalog wystawy „Witkaciana – Polska Szkoła Plakatu z kolekcji Działu Sztuki i Techniki Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku” 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

9. Katalog wystawy czasowej "Ornamentyka kwiatowa w sztuce ludowej" [tytuł roboczy] 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

10. "Słupskie ciekawostki" [tytuł roboczy] 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (druk) 

11. "Karty pracy dla dzieci Koło Młyńskie" [tytuł roboczy] 20 wzorów kart dwustronnych x 60 sztuk 

każdego wzoru 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

12. "Zeszyt ćwiczeń dla dzieci Koło Młyńskie" [tytuł roboczy] 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

13. Książeczka edukacyjna do projektu "Tożsamość w zagrożeniu” - ‘Identity on the line’ (I-ON) 

Było (druk), ma być (druk) 

14. Książeczka edukacyjna "Zabawy ze sztuką - kolorowanka Witkacy" [tytuł roboczy] 

Było (druk), ma być (druk) 

15. "Gazeta Muzealna" - numer 6 

Było (druk), ma być (druk) 

16. "Kluki cztery pory roku" - wydanie drugie poprawione 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

17. "Słowińcy w oczach..." 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

18. "Wkoło ryby" 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

19. "Zeszyt ćwiczeń dla dzieci 8-12 lat" 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

20. "Teczka ćwiczeń dla dzieci 5-7 lat" 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

21. Składanka dla siedziby w Klukach 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

22. "Plenery Rzeźbiarskie Artystów Nieprofesjonalnych" 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

 

 



 

23. Katalog wystawy czasowej w Klukach 

Było (projekt, skład, łamanie, druk), ma być (projekt, skład, łamanie, druk) 

24. "Bramy weselne" 

Było (druk), ma być (druk) 

Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wprowadzone niniejszym pismem jest wiążące dla 
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie przedłuża 
terminu do składania ofert. 
Przedmiotowe pismo stanowiące integralną część Zaproszenia zostało opublikowane na stronie 
internetowej Muzeum www.muzeum.slupsk.pl w dniu 10.12.2021r.  
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