DTG/122/19

Krosno, dnia 31 maja 2019 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wpłynięciem kolejnych zapytań dotyczących treści SIWZ przetargu
znak:
DTG/116/ZP-5/19
na
zadanie
,,Dostawę
sprzętu
komputerowego
i oprogramowania” zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień
publicznych” (Dz.U. 2017 z 1579 późn. zm.) oraz rozdziałem XII SIWZ, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie udziela wyjaśnień:
Poniższe pytania dotyczą części I przedmiotu zamówienia - sprzęt komputerowy.
Pytanie 1
Pozycja 34. Monitor 02 - 2 szt.
Proszę o zmianę zapisu "Pobór mocy podczas pracy maksimum 38 W" na "Pobór mocy
podczas pracy standardowej maksimum 38W" lub "Pobór mocy podczas pracy maksimum
72W".
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 34 przedmiotu zamówienia ,,Monitor 02”,
który ma pobór mocy podczas pracy standardowej maksimum 38W lub ma pobór mocy
podczas pracy maksimum 72W.
Pytanie 2
Pozycja 43. Monitor 04 - 40 szt.
Proszę o zmianę zapisu "Pobór mocy w normalnej pracy maksimum 20W" na "Pobór mocy w
pracy normalnej maksimum 40W"
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 43 przedmiotu zamówienia ,,Monitor 04”,
który ma pobór mocy w pracy normalnej maksimum 40W.
Pytanie 3
Pozycja 36. Komputer 01 - 1 szt.
Proszę o zmianę stawkę VAT z 0% na 23%. W formularzu jest błąd, komputery przenośne
nie podlegają opodatkowaniu stawką VAT 0%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany stawkę VAT z 0% na 23% w pozycji 36 Komputer 01 1 szt. W formularzu nie ma błędu. Komputery przenośne nie podlegają opodatkowaniu
stawką VAT 0%, ale podlegają zapisom art. 17 ust 1c Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), który mówi, że
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,,W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy
przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej
gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę
20 000 zł”; a z taką transakcją będziemy mieć do czynienia. Zapisy te dotyczą tzw.
,,odwróconego podatku Vat”. W związku z powyższym to Zamawiający jest płatnikiem
podatku VAT, a w formularzu ofertowym pkt II ust. 1 zawarte zostały zapisy dotyczące
komputerów przenośnych, które brzmią:
,,Wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ( tzw. „odwrócony VAT”) od
nw. sprzętu.
Lp.
1
2
3

Nazwa towaru

Ilość

Komputer 01 – przenośny
(poz. 36 cz. I)
Komputer 02 – przenośny
(poz. 37 cz. I)
Komputer 07 – przenośny
(poz. 42 cz. I)

1 szt.

Wartość podatku VAT
(podatek VAT x ilość)

.................................
8 szt.
.................................
3 szt.
.................................
Suma:

.................................

W związku z tym, do ceny oferty dolicza się podatek od towarów i usług, który
Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W związku z powyższym wartość brutto po doliczeniu ,,odwróconego” podatku
VAT wynosi ……………..……. zł. (wartość brutto + suma podatku VAT obliczona w
powyższej tabeli)

(słownie:
……………………………………………………………………………….),”.
Pytanie 4
Pozycja 37. Komputer 02 - 8 szt.
Proszę o zmianę stawki VAT z 0% na 23%. W formularzu jest błąd, komputery przenośne nie
podlegają opodatkowaniu stawką VAT 0%.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie 3.
Pytanie 5
Pozycja 42. Komputer 07 - 3 szt.
Proszę o zmianę stawki VAT z 0% na 23%. W formularzu jest błąd, komputery przenośne nie
podlegają opodatkowaniu stawką VAT 0%.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie 3.
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Pytanie 6
Pozycja 42. Komputer 07 - 3 szt.
Czy zamawiający dopuści w podpunkcie 42.6 kartę graficzną osiągającą wynik w teście
Average G3D Mark wynik na poziomie min. 7260 punktów?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuści w podpunkcie 42.6 zaoferowanie karty graficznej, która osiąga
wynik w teście Average G3D Mark na poziomie min. 7260 punktów.
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