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„Wykonawcy”  

 

Dotyczy: „Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych”  

Oznaczenie sprawy: PCKZIU.271.8.CKZ.2021  

 

Działając na podstawie art. 284 ust 6  ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 

2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania od 

Wykonawcy do treści SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając 

stosownej odpowiedzi. 

 

Pytanie 2  

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga systemu operacyjnego w 

dostarczanych komputerach? Jeśli tak to czy ma to być wersja Home czy Pro? 

 

Odpowiedz 2 

Zamawiający posiada licencje na system operacyjny sprzętu będący przedmiotem 

zamówienia i nie wymaga dostarczenie zestawów z oprogramowaniem systemowym. 

 

Pytanie 3 

 W związku z brakiem na rynku certyfikowanych zasilaczy spełniających wymogi 

stawiane przez Zamawiającego zwracam się z prośbą o nieznaczne obniżenie wymagań 

co do sprawności przy pełnym obciążeniu z 91% do 89%. Ta niewielka korekta pozwoli 

dobrać certyfikowany zasilacz w pełni obsługujący wymagany sprzęt. 

W przypadku braku zgody proszę o podanie przynajmniej trzech producentów i modeli 

urządzeń dostępnych obecnie na rynku i spełniających wymagania Zamawiającego. 

 

Odpowiedz 3 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zasilacz SilentiumPC Supremo L2 V2 550W  

- https://www.x-kom.pl/p/308095-zasilacz-do-komputera-silentiumpc-supremo-l2-550w-

80-plus-gold.html 

 

be quiet! Pure Power 11 CM 600W 80 Plus Gold 

https://www.x-kom.pl/p/459598-zasilacz-do-komputera-be-quiet-pure-power-11-cm-

600w-80-plus-gold.html 

  

Pytanie 4 

Czy w przedmiotowym zamówieniu będą miały zapisy Art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o 

podatku VAT dotyczące dostaw sprzętu komputerowego do placówek oświatowych?  

 

Odpowiedz 4 

Tak.  
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Pytanie 5  

 

Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak, to czy Zamawiający jest w stanie 

przedstawić stosowne zaświadczenie, pozwalające na zastosowanie stawki podatku VAT 

0% dla sprzętu wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT, co umożliwi 

wszystkim wykonawcom zastosowanie w odpowiednich pozycjach stawki podatku VAT 

0%?  

 

Odpowiedz 5  

Tak  

 

Pytanie 6  

 

Proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ pkt 27.3 w którym chyba w poniższym jest błąd, Jaki 

jest minimalny okres gwarancji na komputer.?  Na monitor widnieje 24mc. 

Minimalny okres gwarancji został określony w opisie przedmiotu zamówienia. 

Maksymalny okres przedłużenia gwarancji wynosi 12 miesięcy. W przypadku określenia 

dłuższego terminu gwarancji niż 12 miesięcy będzie punktowany jak by wykonawca 

określił 12 miesięcy. 

 

W przypadku braku uzupełnienia punktu wydłużenia gwarancji w formularzu oferty, 

Zamawiający przyjmie to jako nie wydłużenie gwarancji i nie udzieli punktów w tym 

kryterium. 

 

Odpowiedz 6 

Wydłużenie okresu gwarancji polega na udzieleniu dodatkowych miesięcy gwarancji a 

więc w przypadku gdy wykonawca udzieli wydłużenia gwarancji na monitor o 12 

miesięcy to okres gwarancji wyniesie 36 miesięcy.  

 

 


