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Wykonawcy

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
dostawa sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania 
komputerowego; ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 02 grudnia 2020 r. 
na stronach internetowych BZP www.uzp.gov.pl z numerem 760466-N-2020 oraz 
na stronie zamawiającego wwwjstiojnęt^l

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok na podstawie art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 ze zm.), niniejszym przedstawia wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych przez 
Wykonawcę w postępowaniu zapytań:

1. Pytanie nr 1: czy Zamawiający zamieści następujące dokumenty: „Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia", „Załącznik nr 1 do SIWZ -formularz ofertowy", „Załącznik nr 3 do 
SIWZ -  oświadczenie wykonawcy", „Załącznik nr 3a do SlinterWZ -  oświadczenie 
wykonawcy", „Załącznik nr 4 do SIWZ -  oświadczenie", „Załącznik nr 5 do SIWZ -  wykaz 
zamówień", „Załącznik nr 6 do SIWZ -  wzór umowy" oraz „Załącznik nr 7 do SIWZ -  
protokół odbioru dostawy" w formie umożliwiajgęej ewentualnie
edycję)? Na dzień dzisiejszy nie ma opcji pobrania w/w załączników z Państwa strony -je st  
możliwy jedynie podgląd pojedynczych stron online co uniemożliwia operowanie na w/w 
załącznikach, a tym bardziej przygotowanie Państwu oferty.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zamieści na stronie internetowej edytowalną wersję załączników 
do SIWZ ułatwiającą przygotowanie oferty Wykonawcom.

2. Pytanie nr 2: w specyfikacji technicznej w pozycjach „5. Mysz optyczna 40 szt." oraz „6. 
klawiatura 40 szt." wymieniacie Państwo stawkę podatku VAT 0%. Czy nie zaszła tutaj 
pomyłka i te akcesoria nie powinny być na stawce VAT 23%? Według wiedzy Wykonawcy 
podatek VAT w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

-  dla placówek oświatowych,

-  dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego 
nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym -  przy zachowaniu warunków, o 
których mowa w ust. 13-15 ww. artykułu.

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z ust. 13 tego artykułu opodatkowaniu stawką 0% 
podlegają towary wymienione w załączniku:
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>■ jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów 
stacjonarnych,

>  drukarki,

>  skanery,

>  urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla osób niewidomych i 
niedowidzących),

>  urządzenia dla transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe 
routery i modemy).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje stanowisko dotyczące objęcia 0% stawką VAT zestawów 
komputerowych w skład którego wchodzi jednostka centralna, klawiatura, myszka oraz system 
operacyjny. W celu określenia, jaki sprzęt podlega opodatkowaniu powyższą stawką z art. 83 
ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 
535, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, odsyła do załącznika nr 8 do ustawy, w którym literalnie 
wymienione są m.in.: zestawy komputerów stacjonarnych. Precyzyjnie określony 
w załączniku do ustawy wykaz sprzętów, których dostawa podlega opodatkowaniu zerową 
stawką podatku pozwala na uznanie, że jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca 
nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków ani interpretacji rozszerzających.

Odnosząc się do stanu faktycznego zawartego w SIWZ wskazać należy, że dostawa urządzeń 
takich jak: komputery stacjonarne z systemem operacyjnym myszką i klawiaturą, stanowią 
sprzęt wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, tj. stanowią zestaw komputerowy.

W przedmiotowym przypadku zasadnym jest uznanie, że wybrany Wykonawca w drodze 
przetargu ogłoszonym przez Zamawiającego będzie miał prawo do określenia stawki podatku 
wynoszącej 0% dla dokonanej dostawy sprzętu komputerowego, pod warunkiem spełnienia 
wymogów formalnych, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy. Wybrany Wykonawca po 
otrzymaniu od Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy (przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku określonego w art. 83 ust. 15) oraz przekazaniu go do 
właściwego urzędu skarbowego spełni przesłanki do zastosowania stawki podatku VAT w 
wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ponieważ sprzęt komputerowy 
został wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy i będzie on przeznaczony dla placówki 
oświatowej. Tym samym Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia 0% stawki VAT na 
dokonaną dostawę sprzętu komputerowego: komputerów stacjonarnych z systemem 
operacyjnym, myszką i klawiaturą, monitorów oraz drukarek. Tym samym stanowisko 
Zamawiającego jest prawidłowe

Potwierdzają to liczne interpretacje Krajowej Izby skarbowej, z których wynika, że różnego 
rodzaju zestawy komputerowe łącznie z akcesoriami np. myszkami i klawiaturami (zob. 
interpretacja DKIS z 20 lutego 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.851.2017.3.RG), w tym zestawy 
komputerowe do nauki języków (zob. interpretacja DKIS z 7 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT1- 
2.4012.465.2018.l.KK) objęte są zerową stawką VAT w przypadku placówek oświatowych przy 
spełnieniu wyżej określonych wymogów.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla 
wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe zapisy w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące 
dla wszystkich uczestników postępowania.
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