
 

 

 

      Wrocław 21 lutego 2020 r.   

   

Nr postępowania: DWNZKŚ.2710.1.2020.JW 

Wykonawcy 

(informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego )  
  

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Nauk o 

Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

INFORMACJA NR  2 -   WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA 

Na podstawie art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 

j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie nr 1  

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewną nieprawidłowość dotyczącą zalacznika-nr-1a-kalkulacja-

cenowa, mianowicie Zamawiający w załączniku numer 3 – opis przedmiotu zamówienia w pozycji 

Komputer All in One – 12 sztuk oraz Komputer stacjonarny – 1 szt. wymaga by wyżej 

wymienione komputery zostały dostarczone z oprogramowaniem Microsoft Office Std 2019SNGL 

OLP NL Acdmc.  

Z informacji dostępnych w SIWZ wynika iż Zamawiający będzie występować do Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o wyrażenie zgodny na zastosowanie preferencyjnej „0” 

stawki VAT,  należy zwrócić uwagę iż oprogramowanie Microsoft Office Std 2019SNGL OLP NL iż 

oprogramowanie Microsoft Office Std 2019SNGL OLP NL objęte jest 23% podatkiem VAT i nie 

podlega zwolnieniu z VAT tak jak komputery All in One i komputery stacjonarne. 

Pozostawienie zalacznika-nr-1a-kalkulacja-cenowa w aktualniej formie skutkować będzie 

unieważnieniem postepowania a co za tym idzie przeciągnięciem w czasie całej procedury.   

Sugerujemy usunięcie wcześniej wymienionego oprogramowania z opisów parametrów 

technicznych komputerów i dodanie kolejnej pozycji z samym oprogramowaniem tak jak 

zaprezentowaliśmy to poniżej.  

Jeśli Zamawiający uwzględni daną informację, prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert o 

czas potrzebny do wprowadzenia zmian.  

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Ilość  

Cena  jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość 
netto w 

PLN 

  
Kwota 

podatku 
VAT  

w PLN  

Wartość 
brutto 
w  PLN 

1. 

Komputer All in One     12         

Komputer stacjonarny 1         

Oprogramowanie  
(Microsoft Office Std 

2019SNGL OLP NL 
Acdmc) 

13         

Monitor ekranowy 1         

SUMA         

” 



 

 

 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że ocenie podlega kwota brutto i nie ma na nią wpływu możliwość  

wystąpienia Zamawiającego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o 

wyrażenie zgodny na zastosowanie preferencyjnej „0” stawki VAT w związku z czym nie ma 

podstaw do zmiany treści zarówno załącznika nr 1a –kalkulacja cenowa jak również załącznika 

numer 3 – opis przedmiotu zamówienia do SIWZ. 

W związku z powyższym należy uznać, że nie występują przesłanki do przesunięcia  terminu 

składania ofert , jak również unieważnienia przetargu.  

 

Jednocześnie informujemy, że Wykonawca wyłoniony w  przetargu będzie  mógł wyodrębnić na 

fakturze Vat  w osobnej pozycji oprogramowanie Microsoft Office Std 2019SNGL OLP NL z 

właściwą stawką podatku VAT.   

 

 

Magdalena Pisarska 


