
 

Kielce, dnia 30 kwietnia 2021 r.  
Znak postępowania: MWKDIZ.271.3.2021 
 

Wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

w postępowaniu znak: MWKDIZ.271.3.2021 

 
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie, pn.: „Wydruk plakatów, 
plansz, baneru, mapy zaproszeń, folderów, pozycji dziełowych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej” 
 

dot. udzielenia odpowiedzi na pytania (I) oraz zmiany treści SWZ(I)  

Muzeum Wsi Kieleckiej jako Zamawiający, nawiązując do przesłanych przez Wykonawców pytań o niżej 
cytowanej treści, na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

IV PKT. 2.10 – Czy 8 plansz będzie zamówionych jednorazowo czy ilość będzie rozłożona w czasie?  

Odpowiedź nr 1: 

Plansze będą zamówione jednorazowo. 

Pytanie nr 2: 

IV PKT 2.17 – Czy okładka nie powinna mieć folii?  

Odpowiedź nr 2: 

Okładka powinna mieć folię mat. 

Pytanie nr 3: 

„Czy plakaty z poz. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 oraz zaproszenia z poz. 2.12 SWZ w każdym 

przypadku będą zamawiane jednorazowo, a jeśli nie – w ilu transzach i w jakim nakładzie 

każdorazowo?” 

Odpowiedź nr 3: 

Pozycje o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 SWZ będą zamawiane w następujących transzach: 
 
2.1 - 251 sztuk plakatów w 13 transzach: 4 transze po 5 sztuk, 1 transza 6 sztuk, 1 transza 10 sztuk,  

2 transze po 15 sztuk, 1 transza 25 sztuk, 1 transza 30 sztuk, 2 transze 40 sztuk, 1 transza 50 sztuk  
2.2 -  150 sztuk plakatów w 3 transzach: 3 transze po 50 sztuk 
2.3 -  100 sztuk plakatów w 1 transzy 
2.4 - 150 sztuk plakatów w 2 transzach: 1 transza 30 sztuk, 1 transza 120sztuk 
2.5 - 20 sztuk plansz w 1 transzy 
2.6 - 154 sztuk plansz w 13 transzach: 1 transza 2 sztuki, 5 transz po 3 sztuki, 1 transza 4 sztuki, 1 
transza 10 sztuk, 1 transza 13 sztuk, 1 transza 15 sztuk, 1 transza 24 sztuki, 1 transza 30 sztuk, 1 
transza 41 sztuk 
2.7 - 10 sztuk plansz w 1 transzy 
2.8 - 10 sztuk plansz w 1 transzy 
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2.9 - 70 sztuk plansz w 2 transzach: 1 transza 10 sztuk, 1 transza 60sztuk 
2.10 - 8 sztuk plansz w 1 transzy 
2.11 - 350 sztuk kartek w 1 transzy 
2.12- 3850 sztuk zaproszeń w 9 transzach: 1 transza 100 sztuk, 2 transze po 300 sztuk, 1 transza 350 
sztuk, 2 transze po 500sztuk, 3 transze po 600 sztuk 
2.13 - 600 sztuk zaproszeń w 1 transzy 
2.14 - 25000 sztuk map w 1 transzy 

2.15 - 1 sztuka baneru w 1 transzy 

2.16 - 100 sztuk folderu w 1 transzy 
2.17 - 1000 sztuk katalogu w 1 transzy 
2.18 - 300 sztuk wydawnictwa w 1 transzy 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość grupowania zleceń jednakże na potrzeby przygotowania 
oferty każdą transzę należy traktować jako odrębną (maksymalnie 54 transze). 
 

Pytanie nr 4: 

„Czy format mapy z poz. 2.14 SWZ, tj. A4, jest formatem po sfalcowaniu, czyli docelowym, czy przed 

sfalcowaniem, czyli wyjściowym.” 

Odpowiedź nr 4: 

Format A4 jest formatem wyjściowym przed sfalcowaniem. Po sfalcowaniu ma być format DL.  

Wobec powyższego, Muzeum Wsi Kieleckiej jako Zamawiający, działając na podstawie 
dyspozycji art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 
2019 r., poz. 2019 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ.  

Zapisy po zmianach (czcionka pogrubiona) otrzymują brzmienie:   

1. Rozdział IV SWZ, pkt 2.17. Katalog: 
Format: 21cm x 17cm Wkład - 100 stron, papier kreda offset 150g, kolor (4+4) 

Okładka – papier kreda mat 300g, folia mat, lakier punktowy, kolor (1+1) 

Klejenie 

Nakład: 1000 sztuk 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 
DYREKTOR  MUZEUM 
         Tadeusz Sikora 
                    (-) 

 


