
 
 

Białystok, dnia 22.10.2021r. 
 

Zamawiający: 
Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Węglowa 1 
15-121 Białystok               

 
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia   

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn. „Usługa druku materiałów promocyjnych i 
poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” - znak postępowania: WOZP.261.165.2021 
 
 
1. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy pkt. 3 OPZ 
) specyfikacja mapy - zdrapki:  
a) nakład 200 szt. wykonanych w 2 różnych edycjach po 100 szt. każda,  
b) seria dziecięca,  
c) wymiar: 980 mm x 680 mm,  
d) zadruk 4+0,  
e) papier kreda gloss 250g/m2,  
f) uszlachetnienie folia gloss 1+0,  
g) sitodruk farbą zdrapkową w kolorze srebrnym 1+0,  
2) specyfikacja tuby do mapy - zdrapki:  
a) nakład 200 szt.,  
b) tuba okrągła kartonowa z plastikowymi zatyczkami,  
c) wymiary tuby 750 mm x100 mm.   
Proszę o informację jaka powierzchnia plakatu będzie zadrukowana farbą zdrapką. 
Odpowiedź: 
Zamawiający szacuje, że ok. 10–15 % powierzchni mapy będzie zadrukowane farbą zdrapką, tj. 
wszystkie ilustracje (zwierzęta/ twarze) wpisane w koło.  



 

 
 

 



 
 2. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),  Zamawiający zmienia treść § 4 ust. 2 projektu 
umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ w następujący sposób:  
2. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach odpowiadających wielkości i rodzajom zrealizowanych 
partii zamówienia według cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik nr 3 do umowy.   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia Wykonawcy zrealizowania usługi druku 
Folderu „zaduszki”, o którym mowa w § 1 ust. 1 Część II zamówienia pkt 15), w przypadku gdy z uwagi 
na datę zawarcia umowy po 30.10.2021r. zrealizowanie usługi druku Folderu „zaduszki”nie będzie 
leżało w interesie Zamawiającego.  
 
Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają 
zmianie. Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z 
chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. 
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