Biała Rawska, dnia 10.06.2021 roku

Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej
ul. Kolejowa 9
96-230 Biała Rawska
Tel. (46) 815 95 46
e-mail: zspbialarawska@wp.pl

Do Wykonawców

Wyjaśnienia nr 2 do
postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie
podstawowym pn.:
„Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej
w ramach zadania pn.: ”Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju”
Identyfikator postępowania: 542fe04a-109b-47aa-a529-03da0b73450c
Nr. referencyjny: ZSP.070/21/2021

Zamawiający poniżej publikuje pytania Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1
Laptop dla uczniów – 64szt.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg, aby oferowane
laptopy spełniały wymagania normy Energy Star min. 6.1, zwracamy uwagę na to, że
program EU Energy Star obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na
europejskiej stronie internetowej programu Energy Star https://www.eu-energystar.org
z dniem 20.02.2018r. wygasała umowa z dnia 26 czerwca 2021r. między Stanami
Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów
etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych.
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej: Nie ma możliwości
oznaczenia urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star (mogą być
jedynie wyprzedane zapasy magazynowe oznaczone tym logo).
Prawo oznaczenia logo Energy Star dotyczy urządzeń wyłącznie wprowadzanych
na rynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń
do programu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie
www.energystar.gov Pomimo, że odniesienie do programu Enegry Star nie zostało
usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że porozumienie
Energy Star wygasło, zaleca się niestosowanie do tej chwili tego kryterium w procedurach
przetargowych.

W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu Energy Star na terenie Unii
Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego
(równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści opisu przedmiotu zamówienia
wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełnienia wymogów związanych
z programem Energy Star.
Odp. Zamawiający nie wykreśla zapisów związanych z wszelkimi wymogami i odniesieniami w
zakresie certyfikacji lub spełnienia wymogów związanych z programem Energy Star, jednocześnie
informuje, że dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez logo Energy Star. W związku z powyższym
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji OPZ.

Pytanie 2
W związku z faktem, ze przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika
działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zmawiający zaakceptuje w
zamawianych laptopach oraz komputerach systemy operacyjne Microsoft Windows 10 Education
dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe,
średnie oraz szkoły policealny.?
Odp. Zamawiający zaakceptuje systemy operacyjne dedykowane dla jednostek edukacyjnych o ile
proponowany system będzie spełniał wymagania OPZ.
Pytanie 3
W poz.2 Laptop dla nauczyciela – 5szt.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooków z zewnętrznym napędem optycznym DVD?
Producenci w nowych generacjach laptopów rezygnują w wyposażanie ich w napędy DVD
wewnętrzne dzięki czemu ograniczają ich wagę oraz umożliwiają dzięki temu dalszą rozbudowę np. o
dodatkowy dysk, co wpływa na lepsza mobilność laptopów.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy OPZ.
Pytanie 4
W Poz. 38 Zarządzany przełącznik. Czy Zmawiający dopuści urządzenie bez fizycznego
przycisku reset.?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy OPZ.
Pytanie 5
W poz. 4 Głośniki do Sali językowej w pozycji Głośniki – 2szt.
Zamawiający wymaga skuteczność : 90dB/W/m , natomiast na stronie producenta wymaganych przez
Zamawiającego głośników skuteczność jest: 89dB/W/m w związku z tym czy Zamawiający dopuści
głośniki o skuteczności 89dB/W/m .?
Odp. Zamawiający nie wskazał w opisie głośników do sali językowej żadnego z producentów, w
związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 6
W związku z tym, iż sprzęt komputerowy tj.: Komputery, routery, drukarki 3D będzie
przeznaczony dla celów edukacyjnych w szkole proszę o odpowiedź czy Zamawiający będzie
ubiegał się o 0% stawkę VAT.?
Czy Zamawiający dostarczy odpowiedni dokument uprawniający do sprzedaży sprzętu
komputerowego, routery, pkt dostępowe, drukarki 3D ze stawką VAT 0% dla szkół w myśl ustawy
- Zgodnie artykułem 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ?
W związku z powyższymi pytaniami umożliwi wszystkim wykonawcom zastosowanie w
formularzu ofertowym w odpowiednich pozycjach stawki podatku VAT 0%.
Odp. W SWZ punkcie XVIII. Sposób obliczenia ceny (zapisy wspólne dla Części i Części II) podpunkt 11
Zamawiający zawarł wszelkie informacje dotyczące pytania Wykonawcy, tj.
11. UWAGA: na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towarów i usług sprzęt komputerowy tj. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory,
zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia do transmisji danych cyfrowych
(w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy) kupowany w związku z prowadzoną
działalnością dydaktyczną podlega opodatkowaniu „0" stawką podatku VAT.
W celu wystawienia faktury z „0" stawka podatku VAT Zamawiający dostarczy Wykonawcy
stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.
Zamawiający nie wnosi żadnych zmian do SWZ.

Zamawiający udzielając odpowiedzi na powyższe pytania nie dokonał żadnej istotnej zmiany w OPZ
jak również SWZ, w związku z tym żaden z dokumentów nie wymaga modyfikacji.

