Suwałki, dnia 25/08/2021r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 2/PN/2021

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
Dotyczy Zamówienia udzielanego jest w trybie podstawowym pn.: „Dostawa wyposażenia i pomocy
dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w
ramach projektu pt. „Kreatywność kluczem do wiedzy”
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach uprzejmie informuje, że w
terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze
zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Uczestnik 1
Pytanie 1
Pytanie 1 dot. ” Kreatywność kluczem do wiedzy”1)Pozycja Dert Reisefuhre duetschprachigen Lander -Przewodnik po krajach
niemieckojęzycznych
Czy Zamawiający zaakceptuje tablet (16 szt.) z ekranem o przekątnej 10,1 cali ? Zgodnie z naszą wiedzą na rynku nie są dostępne
tablety z matrycą dokładnie 10 cali
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 dot. 2)Pozycja Arteterapia poprzez fotografię
Pozycja Międzyszkolna pracownia matematyczno-przyrodnicza . Z racji zanikającej popularności nośników CD/DVD praktycznie
wszyscy producenci laptopów zrezygnowali z montażu w ich urządzeniach napędów optycznych(w zasadzie każdy nowy model
laptopa pojawiający się na rynku pozbawiony jest napędu optycznego) Pragniemy zauważyć że obecnie całe dostępne na rynku
oprogramowanie(w tym nawet systemy operacyjne, pakiety biurowe, oprogramowanie antywirusowe, programy użytkowe,gry itd)
dostępne jest w wersji elektronicznej(do pobrania ze strony producenta)
W takiej sytuacji brak napędu optycznego wydaje się jak najbardziej uzasadniony(zastępuje go dużo mniej awaryjny,szybszy nośnik
w postaci np. pendrive )
Czy Zamawiający zaakceptuje laptopa bez wbudowanego napędu optycznego lub z napędem zewnętrznym ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza laptopy z napędem zewnętrznym podłączanym przez USB.
Pytanie 3 napędy optyczne dot. również laptopów (10 szt.) w pozycji Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz
narzędzia TIK
Z racji tego że brak jest aktualnie nowych modeli z wbudowanymi napędami czy Zamawiający zaakceptuje laptopy bez
wbudowanego napędu optycznego lub z napędem zewnętrznym ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza laptopy z napędem zewnętrznym podłączanym przez USB.

Uczestnik 2
Pytanie 1
Czy Zamawiający będzie się ubiegał w Części 2 - Sprzęt komputerowy o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54/2005, rozdział 4, art. 83.1, p. 26a)) ?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ. Na wskazany w opisie przedmiotu zamówienia asortyment obowiązuje „O” stawka
podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 8 - Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na
podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685
z późn. zm.). Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa otrzyma od Zamawiającego dokumenty umożliwiające
zastosowanie zerowej stawki VAT.(jeżeli dotyczy)
Pytanie 2
Załącznik nr 8 do ustawy wskazuje urządzenia (m.in. monitory, drukarki oraz routery) mogące być objęte preferencyjna stawką 0%
VAT w przypadku gdy przeznaczone są placówkom oświatowym.
W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w składanej ofercie (FORMULARZ ASORTYMENTOWOCENOWY ) uwzględnili stawkę podatku VAT na poziomie 0% w tych pozycjach asortymentu (monitor,drukarka
termosublimacyjna oraz router)? Czy też zastosowanie preferencyjnej stawki 0% VAT jest wymagane dopiero na etapie dostawy i
wystawienia faktury przez Wykonawcę ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w składanej ofercie (FORMULARZ ASORTYMENTOWOCENOWY ) uwzględnili stawkę podatku VAT na poziomie 0% w tych pozycjach, które są zgodne z asortymentem
określonym w załączniku nr 8 - Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83
ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
Pytanie 3
Na podstawie informacji uzyskanych u producentów i dystrybutorów tablic interaktywnych należy stwierdzić że brak jest obecnie w
ofercie tablic o przekątnej 223,52 cm (model został kilka lat temu wycofany z oferty)
Uwzględniając powyższe czy Zamawiający się na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia i wprowadzi wymóg dostawy tablicy o
przekątnej min. 88" przy nie zmienionych pozostałych parametrach ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Uczestnik 3
Pytanie1
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje na etapie składania oferty 2-krotnego określenia producentów i modeli
oferowanego sprzętu oraz ich parametrów technicznych tj. raz-uzupełniając kolumnę D w formularzu FORMULARZ
ASORTYMENTOWO-CENOWY, drugi raz -poprzez złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą materiałów informacyjnych,
katalogów, ulotek, kart technicznych, instrukcji obsługi zawierających dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje
potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów/opisów.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawców złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo- cenowego w
którym zostaną określone nazwa, producent ,typ, model, parametry oferowane. Na potwierdzenie zgodności
oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca załącza dokumenty
określone w rozdziale 12 pkt. 1.1 SWZ.
Pytanie 2
Czy w części 2-Sprzęt komputerowy Zamawiający oczekuje dostawy projektorów o standardowej ogniskowej czy projektorów
krótkoogniskowych ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi, zostały zamieszczone na stronie zamawiającegowww.sp4-suwalki.pl;
https://miniportal.uzp.gov.pl . Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.
Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 2/PN/2021 z dnia 16/08/2021r.
Z poważaniem
Iwona Smykowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
w Suwakach

