
Wieliczka, dnia 12 września 2017 roku

Wykonawcy/uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Zakup wraz z dostawą sprzętu 

komputerowego (PCKZIU. 271.12/CKZ/2017)”

Na podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz.U.2017 poz. 1579 ) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania

mające na celu wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie  1   W  części  1.1.  Komputer  stacjonarny  bez  systemu  operacyjnego
Zamawiający wymaga płytę główną ATX, kompatybilną z wszystkimi podzespołami.
Czy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuściłby również płytę główną
micro ATX kompatybilną z wszystkimi podzespołami ? Pytamy, ponieważ komputer z
płytą micro ATX byłby tańszy niż komputer z płytą ATX przy zachowaniu identycznych
walorów jakościowych. 

Zamawiający nie dopuszcza dostawy płyty głównej micro ATX

Pytanie  2  W  części  1.1.  Komputer  stacjonarny  bez  systemu  operacyjnego
Zamawiający  wymaga  obudowę  ATX.  Czy  to  oznacza,  że  Zamawiający  dopuszcza
każdy rodzaj obudowy Midi Tower ATX/Mini Tower ATX/Micro Tower ATX ? Prosimy o
wyjaśnienie.

Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj obudowy zgodny z formatem ATX. 

Pytanie  3  Czy  Zamawiający  wymaga  podania  w  ofercie  producenta,  modelu  oraz
parametrów technicznych wszystkich oferowanych komponentów komputerowych dla
komputera, a także producenta, modelu oraz parametrów technicznych dla monitora?

Tak.  Zamawiający  wymaga  podania  w  ofercie  informacji  jednoznacznie
określających oferowany przedmiot zamówienia, takich jak: model, symbol i
producent.   W  celu  potwierdzenia  zgodności  oferowanego  sprzętu  z
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załącznikiem nr 8 do SIWZ należy opisać wszystkie wymienione elementy
składowe komputera, serwera i parametry monitora w sposób pozwalający
jednoznacznie udowodnić spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 8
do SIWZ. 

Pytanie 4  W projekcie umowy Zamawiający w § 6  zawarł następujący zapis, cytuję:
„Po zawarciu umowy a przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie zamówienia wraz z
zaświadczeniem,  stanowiących załącznik  nr  2  do niniejszej  umowy,   wystawionych
przez organ prowadzący Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wieliczce, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a)  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2016.710 z późn. zm.)”. Z tego zapisu wynika,
że  to  Wykonawca  ma  skierować  wniosek  o  przyznanie  preferencyjnej  0% stawki
podatku VAT. Pierwszy raz się spotykamy z takim zapisem. Pragniemy zwrócić uwagę,
że z takim wnioskiem zwraca się nabywca/kupujący czyli Zamawiający. To w interesie
Zamawiającego jest uzyskanie 0% stawki podatku VAT i przedłożenie stosowanego
dokumentu  sprzedającemu,  czyli  Wykonawcy.  Prosimy  o  zmianę  tego  zapisu  na
prawidłowy.

W SIWZ postępowania zawarto postanowienia informujące o zastosowaniu

rozwiązań, które doprowadzą do objęcia dostawy stawką podatku VAT 0%

zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1221) zwaną dalej u.p.t.u.

Z warunku wymienionego w art. 83 ust. 14 u.p.t.u. wynika, że dokonujący

dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod

warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ

nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w

przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. A. Ponadto z treści

przywołanego  aktu  prawnego  jasno  wynika,  iż  dostawca  obowiązany  jest

przekazać  kopię dokumentów, o  których mowa w ust.  14,  do  właściwego

urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 u.p.t.u.). Wobec powyższego zapis § 6

umowy jest zdaniem Zamawiającego prawidłowy. 
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