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       Do wszystkich Wykonawców 

       ubiegających się o zamówienie 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SWZ 

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa urządzeń komputerowych i akcesoriów, serwerów 

i UPS-ów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie” prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 

w Tarnowie – numer sprawy: L.Dz/K-dzpz/382-4/2021.  

Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie działając w oparciu o  

art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 
W załączniku 3B, SERWERY i UPS-y, Zamawiający definiuje minimalne wymagania dla pozycji 
3. „UPS nr 1 z dołączonym modułem bateryjnym oraz karta zarządzającą”, którymi są m.in.: 
„Czas ładowania baterii: max 3h” 
Prosimy o informację czy naładowanie baterii do poziomu 90% w czasie 3 godzin będzie 
wystarczające a zarazem stanowić będzie spełnienie wymagań minimalnych specyfikowanego 
urządzenia? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak, naładowanie baterii do poziomu 90% w czasie 3h będzie spełnieniem minimalnych 
wymagań. 
 
Pytanie nr 2: 
W załączniku 3B, SERWERY i UPS-y, Zamawiający definiuje minimalne wymagania dla pozycji 
1. „Serwer”, którymi są m.in.: 
„Dodatkowe wyposażenie: 2 szt. DAC SFP+ to SFP+10Gb 5m” 
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych kabli producenta 
serwera, czy też dopuści rozwiązanie kompatybilne firm trzecich?  
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie firm trzecich pod warunkiem kompatybilności z kablami 
producenta serwera. 
 
Pytanie nr 3: 
Zamawiający w SWZ rozdział 18. Opis sposobu obliczania ceny, w punkcie 5 wskazuje  Przy 
obliczaniu ceny należy uwzględnić zastosowanie stawki 0% podatku od towarów i usług 
określone w ustawie z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
685 ze zm.) – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a. 
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Według wiedzy Wykonawcy uczelnie wyższe nie są objęte ustawową stawką 0% podatku od 
towarów i usług, lecz otrzymują zwolnienie z podatku na podstawie wniosku skierowanego do 
właściwego organu państwowego. Wykonawca zaznacza, iż sprzęt informatyczny objęty jest 
23% stawką VAT. 
W związku z powyższym Wykonawca nie może zaproponować 0% stawki VAT w ofercie, 
ponieważ Zamawiający nie publikuje informacji czy posiada pozytywnie rozpatrzony wniosek 
o zwolnieniu z VAT, natomiast Wykonawca zobowiązany jest naliczyć 23 % stawkę VAT 
w związku z odrębnymi przepisami. 
Wykonawca prosi o wykreślenie powyższego zapisu z SWZ oraz wprowadzeniem zapisu do 
postanowień umowy o brzemieniu: 

1. Zamawiający oświadcza, że po podpisaniu umowy, w celu skorzystania z preferencyjnej 
stawki podatku VAT 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 
2004 o podatku od towarów i usług (t.j. .j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) wystąpi do 
organu nadzorującego o zaświadczenie uprawniające do zastosowania stawki VAT 0% 
na zamawiany sprzęt. 

2. W przypadku uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 ceną, którą 
Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 
będzie cena netto powiększona o 0% stawki podatku VAT. Jeśli termin dostawy nastąpi 
wcześniej niż uzyskanie zaświadczenie, Wykonawca wystawi fakturę ze stawką 23 % 
VAT, a po uzyskaniu od Zamawiającego zaświadczenia uprawniającego do 
zastosowania stawki VAT 0% - wystawi fakturę korygującą ze stawką VAT 0%. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający w rozdziale 18 pkt 5 SWZ wskazał, iż „Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić 
zastosowanie stawki 0% podatku od towarów i usług określone w ustawie z dnia 11.03.2004 r 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a.”, 
co oznacza, że w formularzu oferty Wykonawcy powinni zastosować 0% stawkę podatku VAT 
dla pozycji ujętych w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług. 

W art. 83 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług chodzi o potwierdzenie przez organ 

nadzorujący, że odbiorcą dostawy jest placówka oświatowa. Celem potwierdzenia jest 

zaświadczenie przez organ nadzorujący, że nabywany towar trafi do jednostek oświatowych. 

Organ nadzorujący nie rozstrzyga o możliwości zastosowania stawki 0%, a jedynie dokonuje 

potwierdzenia (składa oświadczenie wiedzy), czy Zamawiający posiada status placówki 

edukacyjnej. Uczelnia wyższa jest placówką oświatową w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy o 

podatku od towarów i usług, więc uzyskanie potwierdzenia zamówienia w rozumieniu 

powołanej Ustawy i obejmującej towary wymienione w załączniku nr 8 do Ustawy o podatku 

od towarów i usług przez organ nadzorujący stanowi jedynie formalność, które ma charakter 

zbliżony do zdarzenia pewnego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie do projektowanych 

postanowień umowy zapisów w §4 ust. 6 i 7:  

„6. Zamawiający oświadcza, że po podpisaniu umowy, w celu skorzystania z preferencyjnej 

stawki podatku VAT 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) wystąpi do organu 

nadzorującego w trybie art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o zaświadczenie uprawniające do 

zastosowania stawki VAT 0% na zamawiany sprzęt. 
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7. W przypadku uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6 ceną, którą Zamawiający 

zapłaci na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie cena netto 

powiększona o 0% stawki podatku VAT.” 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną 
część. 
 
 
       

Rektor PWSZ w Tarnowie 
dr hab. Małgorzata Kołpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1x strona internetowa prowadzonego postępowania. 

1x aa 


