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Wyjaśnienia dotyczące treści Zaproszenia do złożenia oferty  
oraz wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia. 

 
Zamawiający - Muzeum Okręgowe w Tarnowie, udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców 
pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U  z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 
4 pkt. 8 na zamówienie pn.:  Skład, łamanie, druk i dostawa dwutomowego katalogu zbiorów „Ceramika 
i szkło z depozytu książąt Sanguszków w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Świadkowie Historii”. 

 

 
Pytanie 5.  
Nawiązując do dokumentacji postępowania AD-271-2-14/2020, zgłaszam niejasność w zakresie 
przedmiotu zamówienia, obejmującego m.in. „skład, łamanie”. Po pierwsze, co należy rozumieć przez 
„skład”? Przecież zgodnie z $ 1 p. 3. Umowy skład, tj. tekst publikacji – złożony, czyli skompletowany 
i wprowadzony do pamięci elektronicznej – prześle (w postaci pliku) wykonawcy Zamawiający. Co 
zatem ze składem tekstu ma poczynić wykonawca? Po drugie, czy w zakresie przygotowania publikacji 
do druku do obowiązków wykonawcy należą jeszcze inne elementy oprócz wyżej wspomnianych (oraz 
opracowania technicznego ilustracji)? Myślę tu o: redakcji, projekcie okładki, korektach – ich 
przeprowadzeniu i wprowadzaniu. 
Zgadzam się też z intencją pytania o objętość tekstu, na które Państwo odpowiedzieli 18 bm. Jakże 
bowiem można wycenić łamanie publikacji, skoro nie jest znana jej objętość wydawnicza? Podanie 
liczby stron nie jest zaś żadną informacją, bo na jednej stronie druku może się mieścić zarówno 50, jak 
i 5000 znaków pisarskich. 
 
Odpowiedź: 
– Wykonawca dokona składu i łamania katalogu na podstawie dostarczonych materiałów, czyli połączy 
ze sobą w odpowiedniej kolejności i zgodnie z zasadami typografii części dostarczonego tekstu (spis 
treści, wstęp, teksty o konkretnych manufakturach, poszczególne noty katalogowe, recenzje, 
słowniczek, bibliografię, itd.), dobierze czcionki i jej wielkości, dostosuje interlinię, dokona ustawienia 
żywej paginy, marginesów itd. W dalszej kolejności Wykonawca wykona łamanie tekstu, czyli połączy 
sformatowany tekst z grafiką na poszczególnych stronach katalogu, zgodnie z założeniami projektu 
graficznego. 
Wykonawca otrzyma przygotowane pod kątem publikacji fotografie, projekty okładek, oraz projekt 
środka katalogu. Na Wykonawcy spoczywać będzie wprowadzenie korekty. 
– Objętość w znakach pisarskich nie może być podana ponieważ teksty są w trakcie opracowania. 
 

 
Pytanie 6. 
Czy oczekujecie Państwo proofów ze wszystkich stron czy z wybranych? Jeśli z wybranych to jaką ilość 
proofów mamy przyjąć do kalkulacji?   
 
Odpowiedź: 
odpowiedź na pytanie zawarta jest we wzorze Umowy zamieszczonym na stronie Muzeum, nr sprawy 
AD-271-14/2020 w § 2 pkt. 1:  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać (przed drukiem całości przedmiotu zamówienia) wydruk próbny 
całego katalogu i proof-ów wybranych 6 stron z każdego tomu oraz okładki katalogu, o którym mowa 
w § 1. 
 

 
Otrzymują: 
1. Strona Internetowa Zamawiającego: www.muzeum.tarnow.pl 
2. a/a 


