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SzNSPZOZ. N-ZP-372-23/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  dostawy  materiałów  budowlanych, 
stolarskich i narzędzi, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy Zestawu 1- materiały budowlane

Pytanie  1: Proszę  o  wyjaśnienie  podanych  stawek  podatku  VAT (123%)  w  przypadku  takich 
towarów jak wapno – poz. 68 i 69 – arkusza) – wg nas stawka właściwa to 8%.
ODP:  
Ustalenie właściwej stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje 
treść  załącznika nr 2  do  SWIZ poprzez wykreślenie  stawek podatku  VAT z  kolumny pt. 
„VAT”. W zał ączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2.

Pytanie 2: Nie podano w SIWZ i umowie terminu realizacji poszczególnych dostaw wg składanych 
zamówień – ile dni ma wykonawca na dostarczenie towaru?
ODP:  
Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „w 
asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego” oraz 
dodaje w § 2 ust. 1 pkt. 3 w brzmieniu: „w terminach określonych przez Zamawiającego, przy 
czym  Zamawiający  nie  może  wyznaczyć  terminu  krótszego  niż  2  dni  od  dnia  złożenia 
zamówienia”. 

Pytanie 3: Nie podano czy dostawa towaru obejmuje rozładunek na ziemię – proszę o wyjaśnienie.
ODP:  
Zamawiający wymaga wniesienia towaru do magazynu znajdującego się na terenie siedziby 
Zamawiającego i złożenia towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający  dodaje  w  §  2  ust.  1  pkt.  4  w  brzmieniu:  „wraz  z  wniesieniem towaru  do 
magazynu  znajdującego  się  na  terenie  siedziby  Zamawiającego  i  złożeniem  w  miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego”. 

Pytanie 4: W pozycjach dotyczących glazury – płytek ceramicznych np. poz. 13-17 i 67 nie podano 
przykładowych producentów – to jest wymagań zamawiającego, a płytki o podanych wym. mogą 
się  znacząco różnić  u różnych producentów – proszę  podać  przykładowe nazwy i  producentów 
płytek jako wymaganie Zamawiającego.
ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 5: W poz. 19 Zestaw 1 podano kątownik 5x5 aluminiowy – proszę podać gdzie będzie 
stosowany – jest wiele różnych kątowników do różnych zastosowań.



ODP:   Zamawiający  przewiduje  wykorzystanie  aluminiowego  katownika  5  x  5  cm  jako 
zabezpieczenie przed obijaniem ścian.

Pytanie 6: W poz. 39 Zestaw 1 proszę o podanie gdzie będzie stosowany narożnik perforowany – 
zewn. docieplenie budynku czy tynki wewnętrzne – jakie?
ODP:  Zamawiający przewiduje wykorzystanie narożnika perforowanego 2,5 m do tynków 
wewnętrznych.

Pytanie 7: W poz. 57 proszę o szczegóły: symbol, wysokosc profilu, dlugość.
ODP:  
Prowadnica tynkarska, którą Zamawiajacy potrzebuje powinna mieć następujące wymiary: 
10mm x 2,5m.


