Warszawa, 20 maja 2019 r.
DAZ-SZP.262.20.2019

ZATWIERDZAM

Piotr Zerhau
Dyrektor
Dział Systemów Informatycznych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 14/19/PN) na dostawę
sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.
Działając

na

podstawie

art.

38

ust.

2

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.), uprzejmie informuję, iż w dniu
14 maja 2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej
przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
„W jaki sposób należy określić wysokość % stawki podatku VAT wobec sytuacji, gdy
przedmiot zamówienia wyceniony w formularzu cenowym składa się z elementów objętych
stawką podstawową VAT oraz odwróconym obciążeniem podatkowym – ewentualnie prosimy

o potwierdzenie, że w takim przypadku należy w formularzu ofertowym podać, iż stawka to
23% oraz odwrócone obciążenie podatkowe”.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający
w

tabeli

nr

wymaga,
1

poz.

by
1,

cena
natomiast

za

sprzęt

cena

za

komputerowy
oprogramowanie

była
była

podana
podana

w tabeli nr 2 poz. 1. Podając w odpowiednich tabelach ceny za sprzęt komputerowy oraz
oprogramowanie nie mamy sytuacji by wyceniana jedna pozycja w formularzu ofertowym
zawierała różne stawki VAT.
PYTANIE 2
„W formularzu cenowym znajdują się odniesienia, które wg nas są nieprawidłowe (wykazane
są przypisy od 1-4, zaś w formularzu znajdują się tylko 1 i 4). W jaki sposób podawać dla
pozycji formularza dotyczącej produktów objętych odwróconym obciążeniem podatkowym
stawkę podatku VAT?”.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ formularz cenowy. W załączeniu przesyła
nowy obowiązujący załącznik nr 3 do SIWZ formularz cenowy.
PYTANIE 3
„Zamawiający wymaga w formularzu cenowym podania odrębnej ceny na Microsoft
Windows 10 Pro Pl 64bit- tabela nr 2, natomiast w tabeli nr 1 poz. 1- Komputer przenośny
PC 12 – 13,3 cala (zgodnie z punktem 2 SOPZ, bez podpunktu 15 - Akcesoria) cena zawiera
już system Windows. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 2 szt. systemu Windows?”.
ODPOWIEDŹ
Komputery dostarczone powinny być z zainstalowanym systemem Windows 10 PRO lub
równoważnym. Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. Systemu Windows na 1 szt.

Komputera. Dostarczający powinien wyodrębnić cenę za dostarczane oprogramowanie
i wpisać ją w tabelę nr 2 do tego przeznaczoną.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
o zamówieniu z 26 kwietnia 2019 roku nie ulega zmianie, tj. termin składania ofert: do
dnia 04.06.2019 r. do godz. 12:30, termin otwarcia ofert: 04.06.2019 r. o godz. 13:30.
w Sali nr 107.
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