Oleśnica, 23.01.2019 r.
BKŚ.I.271.1.2019
WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia
pracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej w ramach projektu: Poprawa jakości
infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy Oleśnica – dostawa sprzętu
komputerowego i multimedialnego (powtórzenie postępowania)
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje
Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1: Czy Zamawiający w pozycji 18 – „Zestaw komputerowy – komputer stacjonarny
14 szt.” dopuści procesor o wydajności 12631 punktów w teście PassMark CPU Mark?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zestaw komputerowy – komputer stacjonarny (poz.
18) posiadał procesor, który osiąga co najmniej minimalny wynik 12 900 punktów w teście
PassMark CPU Mark, zgodnie z zapisami w SIWZ.
Pytanie 2: Pytanie dotyczące: załącznik 7 – Opis przedmiotu zamówienia – poz 4 Filament
PLA. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę średnicy filamentu z 3mm na 1.75mm?
Zgodnie z specyfikacją producenta drukarki 3D, na który wskazuje specyfikacja, do drukarki
odpowiedni filament to średnicy 1.775mm. Dodatkowo, filamenty 1.75mm są bardziej
dostępne i atrakcyjniejsze cenowo?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy filamentu do drukarki 3D, o śr. 3 mm, rodzaj
PLA, 1 kg, różne kolory do uzgodnienia z zamawiającym, zgodnie z zapisami w SIWZ.
Pytanie 3: Zamawiający opisując wymagania dotyczące procesów posługuje się wynikiem
w teście Passmark CPU Mark. Wyniki tego testu dla poszczególnych procesów różnią się w
czasie i potrafią dynamicznie zmieniać wartość w zależności od podesłanych do zestawienia
próbek. Proszę o podanie z jakiego dnia wyniki będą brane pod uwagę lub opublikowanie
listy wyników tego benchmarka z wymaganego dnia. Proszę także o zaktualizowanie
wymaganych wartości testów w specyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przy ocenie czy oferowane urządzenia spełniają
minimalne wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie osiągania
minimalnych wyników w teście PassMark CPU Mark i Passmark G3D Mark, weźmie pod
uwagą wydruki testów PassMark na dzień 23.01.2019 r. W celu zachowania w postępowaniu
wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy – Pzp zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, Zamawiający dołącza pliki: Wyniki PassMark CPU Mark i Wyniki
PassMark G3D Mark z dnia 23.01.2019 r. Ponadto procesor, w zestawie komputerowym –
serwer (poz. 17), musi osiągać co najmniej minimalny wynik 7 700 punktów w teście
PassMark CPU Mark. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy informuję, że powyższa odpowiedź
stają się częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę. W załączeniu
poprawiony Formularz cenowy – Załącznik do Formularza oferty.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a
ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości zero proc. przy zachowaniu warunków, o których
mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy o VAT, tj.: - jednostki centralne komputerów, serwery,
monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, - drukarki? Nadmieniam, że referencyjna
zerowa stawka VAT dla dostawy ww. sprzętu komputerowego może być zastosowana, w
przypadku dostawy dla placówek oświatowych /z opisu w SIWZ wynika, że odbiorcą dostawy
jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, ul. Szkolna 9, 28-220 Oleśnica/, pod
warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący
daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (zob. art. 83 ust. 14 pkt. 1
ustawy o VAT) Wykonawca obowiązany jest przekazać kopię tego dokumentu do właściwego
urzędu skarbowego (zob. art. 83 ust. 15 ustawy o VAT).
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż podstawową zasadą obowiązującą na terenie RP
jest zasada samoopodatkowania, która oznacza, że to podatnik (sprzedawca), a nie
nabywca kwalifikuje sprzedawane przez siebie towary i usługi do odpowiedniej stawki
podatkowej w podatku od towarów i usług (VAT). Na podatniku (sprzedawcy), a nie na
nabywcy ciąży obowiązek podatkowy wykazania i samoobliczenia podatku VAT wg
właściwej stawki podatkowej, który - co do zasady – powstaje u sprzedawcy z chwilą
dokonania przez sprzedawcę dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a oraz 99 ust.
12 ustawy o VAT).
Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy przedłużam termin składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu do dnia 29.01.2019 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
29.01.2019 r. o godz. 11.15.
Termin związania ofertą odnosi się do ww. terminu składania ofert.
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje w przedmiotowym
postępowaniu następującej zmiany treści SIWZ:


opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia w poz. 17 – Zestaw komputerowy – serwer, w kol.
Wymagane parametry minimalne, w wierszu – Procesor, otrzymuje brzmienie:
„Procesor: musi osiągać co najmniej minimalny wynik 7 700 punktów w teście PassMark
CPU Mark”


termin składania i otwarcia ofert:

Pkt. 17.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu: 29.01.2019 r. godz. 11.00. Oferty złożone po
upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.”
Pkt. 17.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy, ul.
Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sala konferencyjna, w dniu: 29.01.2019 r. o godz. 11.15.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z
tym, że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.”

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Załączniki:
1. Wyniki PassMark CPU Mark z dnia 23.01.2019 r.
2. Wyniki PassMark G3D Mark z dnia 23.01.2019 r.
3. Poprawiony Formularz cenowy – Załącznik do Formularza oferty.
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