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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

EP/220/86/2020/1                                                                     Szczecin, dnia 08.01.2021r. 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/86/2020 pn.: Dostawa materiałów 
ogólnobudowlanych – lokalizacja ul. A. Sokołowskiego 11 w SPWSZ w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak  sprawy j. w. 
zostały złożone pytania do treści specyf ikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) 
oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 
 
ZESTAW 1 
 
dotyczy Zadania Nr 1 Dostawa artykułów budowlanych: 
 
Pytanie nr 1 – dotyczy poz. 1 
Akryle – uszczelniacze akrylowe praktycznie nie są już oferowane w kartuszach o pojemności  
310 ml. 
Powszechnie dostępne są akryle w opakowaniach od 280 do 300 ml. 
Prosimy o dopuszczenie dostawy akryli w kartuszach o pojemności od 280 do 300 ml. 
 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie pojemności kartusza 280-300 ml. 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy poz. 2 
Prosimy o podanie koloru zamawianej farby do betonu. 
Dostępne kolory to: beżowy, szary, grafitowo-czarny i brązowo-mahoniowy. 
 
Odp.: Zamawiający nie jest w stanie określić koloru farby do betonu. Kolorystyka będzie określona 
wg potrzeb. 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy poz. 8 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada butle na wymianę. 
 
Odp.: Zamawiający jest w posiadaniu butli na wymianę. 
 
Pytanie nr 4 – dotyczy poz. 21 
Prosimy o dopuszczenie dostawy szybkoschnącej głęboko penetrującej emulsji do gruntowania ATLAS UNI-
GRUNT, która nie posiada atestu higienicznego, a tylko Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej. 

 
Odp.: Zamawiający dopuszcza produkt ATLAS UNI-GRUNT. 
 
Pytanie nr  5 – dotyczy poz. 88 
Prosimy o informację, czy podany wymiar 45 mm to średnica czy wysokość odbojnika podłogowego? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że wymiar 45 mm odnosi się do średnicy odbojnika. 
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Pytanie nr 6 – dotyczy  poz. 116 
Prosimy o skorygowanie wymagań dotyczących zamawianych poziomic, gdyż nie są dostępne poziomice 
wyposażone jednocześnie w 2 libelle poziome i 2 libelle pionowe. 
Dostępne poziomice mają co najwyżej 3 libelle: 2 pionowe i 1 poziomą. 
Prosimy również o określenie tolerancji długości dla zamawianych poziomic. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza poziomice 3 libelle: 2 pionowe i 1 pozioma. Zamawiający określił 
długości poziomic. 

 
Pytanie nr 7 – dotyczy poz. 117 
Prosimy o skorygowanie wymagań dotyczących zamawianych poziomic, gdyż nie są dostępne poziomice 
wyposażone jednocześnie w 2 libelle poziome i 2 libelle pionowe. 
Dostępne poziomice mają co najwyżej 3 libelle: 2 pionowe i 1 poziomą. 
Prosimy również o określenie tolerancji długości dla zamawianych poziomic. 
 

Odp.: Zamawiający dopuszcza poziomice 3 libelle: 2 pionowe i 1 pozioma. Zamawiający określił 
długości poziomic. 
 
Pytanie nr  8 – dotyczy poz. 118 
Prosimy o skorygowanie wymagań dotyczących zamawianych poziomic, gdyż nie są dostępne poziomice 
wyposażone jednocześnie w 2 libelle poziome i 2 libelle pionowe. 
Dostępne poziomice mają co najwyżej 3 libelle: 2 pionowe i 1 poziomą. 
Prosimy również o określenie tolerancji długości dla zamawianych poziomic. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza poziomice 3 libelle: 2 pionowe i 1 pozioma. Zamawiający określił 
długości poziomic. 
 
Pytanie nr  9 – dotyczy poz. 161 
Prosimy o podanie rodzaju materiału, z jakiego ma być wykonany wkład do wałka albo podać do jakich farb 
będzie stosowany. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, iż wkład do wałka 10 cm będzie stosowany z farbami olejnymi, 
olejno-ftalowymi. 
 
Pytanie nr  10 – dotyczy poz. 162 
Prosimy o podanie rodzaju materiału, z jakiego ma być wykonany wkład do wałka albo podać do jakich farb 
będzie stosowany. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, iż wkład do wałka 25 cm będzie stosowany z farbami lateksowymi. 
 
Pytanie nr  11 – dotyczy poz. 169 
Co oznacza zapis wkręt do drewna „55-100”? 
 
Odp.: Zamawiający uszczegóławia zapis: Wkręt do drewna 5x100 mm. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie SZCZEGÓŁOWEGO OPISU 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW BUDOWLANYCH), 
stanowiącego Załącznik nr 1A-1 do SIWZ w ten sposób, że opis przedmiotu dostawy z poz. 169 
otrzymuje brzmienie: „Wkręt do drewna 5x100 mm”. 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1A-1 do SIWZ – 
SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW 
BUDOWLANYCH), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” i na Platformie SmartPZP w zakładce 
„Dokumentacja Postępowania”. 
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Pytanie nr  12 – dotyczy poz. 173 
Prosimy o podanie typu / rodzaju / producenta poręczy, do których stosowane będą zakończenia lewe/prawe. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że są to zakończenia do poręczy określonych w poz. 17 
SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 (DOSTAWA 
ARTYKUŁÓW BUDOWLANYCH), stanowiącego Załącznik nr 1A-1 do SIWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich 

otwarcia w poniższy sposób: 
 
- termin składania ofert – z 12.01.2021r., do godz. 08:00 na 14.01.2021r., do godz. 

08:00, 
- otwarcie ofert – z 12.01.2021r. o godz. 09:00 na 14.01.2021r. o godz. 09:00. 
 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

➢ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:  
 

„6. Termin składania ofert:      
1) Oferty należy składać do dnia 14.01.2021r., do godz. 08:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 
 
 
                                                                                                                       ZASTĘPCA DYREKTORA                             

                     ds. Ekonomicznych  
 

                                                                                       Małgorzata Szelągiewicz 
  

 
 


