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Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na:  „Zakup  i  dostawa  sprzętu  komputerowego  w  ramach  projektu  Cyfrowe  Obserwatorium
Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  wymóg  dostarczenia  dokumentów  wymienionych  w  Rozdziale  IV.B  pkt  17-20
dotyczy podstawowych elementów składowych poszczególnych pozycji asortymentowych, tj.:
1. Jednostki centralnej i monitorów dla poz. I. WYSOKOWYDAJNA STACJA DOSTĘPOWA Z 2 MONITORAMI.
2.  Jednostki  centralnej  i  monitorów  dla  poz.  II.  WYSOKOWYDAJNE  STANOWISKO  GRAFICZNE  
Z 2 MONITORAMI.
3.  Laptopa  dla  poz.  III.  LAPTOP  DO  OBSŁUGI  APLIKACJI  DO  ZADANIOWANIA  I  KOORDYNOWANIA
DZIELNICOWYCH.
4. Tabletu i monitora dla poz. IV. URZĄDZENIE MOBILNE DO OBSŁUGI APLIKACJI DO SPORZĄDZANIA
SZKICÓW SYTUACYJNYCH.
5.  Laptopa  i  monitora  dla  poz.  V.  WYSOKOWYDAJNY  LAPTOP  WRAZ  ZE  STACJĄ  DOKUJĄCĄ
I DODATKOWYM MONITOREM.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wymóg dostarczenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV.B pkt
17-20  dotyczy  podstawowych  elementów składowych  poszczególnych  pozycji  załącznika  nr  3  do SIWZ,  tj.  stacji
komputerowych, monitorów, laptopów i tabletów. 

Pytanie 2:
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  obowiązek  dostarczenia  wzorcowych  obrazów  pełnej  instalacji  systemów
operacyjnych  w postaci  nośników pendrive  USB 3.0  polega  na  dostarczeniu  Zamawiającemu  łącznie  2  nośników
z obrazem dysku dla każdego rodzaju urządzenia z poz. 1-5, a nie polega na dostarczeniu 2 nośników dla każdego
egzemplarza każdego urządzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że obowiązek dostarczenia wzorcowych obrazów pełnej instalacji systemów
operacyjnych  w postaci  nośników pendrive  USB 3.0  polega  na  dostarczeniu  Zamawiającemu  łącznie  2  nośników
z obrazem dysku dla każdego rodzaju urządzenia z poz. I-V załącznika nr 3 do SIWZ.

Pytanie 3: 
Zamawiający przewidział w formularzu cenowym (Załącznik Nr 3) możliwość wpisania jedynie jednej, łącznej ceny
odpowiednio na zestaw w pozycji  4 i  pozycji  5,  co powodowałoby konieczność zastosowania i  podania jednolitej
stawki  podatku  VAT na  zestawy składające  się  z  laptopa  oraz  monitora  (a  także  stacji  dokującej  dla  pozycji  5).
Tymczasem, zgodnie z interpretacjami podatkowymi Ministerstwa Finansów (wydanymi  po wprowadzeniu w 2015
roku tzw. mechanizmu odwróconego VAT na m.in. laptopy), jak również zgodnie z linią orzeczniczą KIO (por. wyrok
KIO  sygn.  KIO  1966/15)  zarówno  monitorów,  jak  stacji  dokujących  nie  można  zaliczać  do  zestawów  objętych
mechanizmem odwróconego VAT, pozycje te powinny być  wycenione oddzielnie i objęte stawką VAT 23%. Czy
w zaistniałej  sytuacji  Wykonawcy  składając  ofertę  powinni  uwzględnić  odrębne  podanie  cen  z  uwzględnieniem
właściwych  stawek VAT dla monitora w pozycji 4 oraz monitora i stacji dokującej w pozycji 5?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert, Wykonawcy winni
wpisać do formularza cenowego ceny netto i brutto wraz z doliczonym podatkiem VAT, bez względu na to, czy do
danej pozycji mają zastosowanie przepisy o odwróconym VAT.
Natomiast  jeżeli  wybór  oferty  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację o następującej
treści  „Składając  ofertę  informujemy  Zamawiającego,  że  wybór  będzie*/  nie  będzie*  prowadzić  do  powstania
u Zamawiającego  obowiązku  podatkowego.  Jednocześnie  ze  złożonym  oświadczeniem,  podajemy  nazwę  (rodzaj)
towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania  ……………..  ,  oraz
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wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ……… gdyż Zamawiający w celu oceny takiej oferty winien doliczyć do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
(zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

Powyższe  zapisy  dot.  mechanizm  tzw.  odwróconego  VAT  –  gdzie  kupujący/Zamawiający  zamiast
sprzedającego/Wykonawcy odprowadza kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z załącznikiem nr 11 do ustawy
o podatku od towarów i usług (VAT), zawierającym katalog towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 w/w
ustawy.

Pytanie 4: Zamawiający przewidział w niniejszym postępowaniu przeprowadzenie aukcji elektronicznej, gdzie zgodnie
z zapisami SIWZ „ruchomym kryterium jest cena”. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, odsyłającą do art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów
i usług (Dz.  U.  poz.  915) „cena  to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych,  którą kupujący jest  obowiązany
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę”. Tym samym  cena W rozumieniu ustawy Pzp nie obejmuje podatku od
towarów i usług, który Zamawiający jest zobowiązany rozliczyć w wyniku powstania obowiązku podatkowego dla
towarów objętych odwróconym VAT. Tymczasem zgodnie z art 91 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający, oceniając ofertę
(oczywiście także na etapie aukcji elektronicznej) ma obowiązek doliczenia do ceny oferty podatku od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć. Prosimy zatem o wyjaśnienie i odpowiednie skorygowanie zapisów S1WZ tak, aby
w przebiegu aukcji elektronicznej ruchomym kryterium była „cena z doliczonym podatkiem VAT, który Zamawiający
będzie miał obowiązek rozliczyć”

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  informuje,  iż  w  przypadku  zaistnienia  przesłanek  do  przeprowadzenia  aukcji
elektronicznej, ruchomym kryterium będzie „cena z doliczonym podatkiem VAT”.

Pytanie 5:  Z uwagi na wymóg Zamawiającego dot. 5 letniej gwarancji przedmiotu zamówienia pragniemy zwrócić
uwagę  Zamawiającego  na  fakt,  iż  producenci  mobilnego  sprzętu  komputerowego  takiego  jak:  laptopy,  tablety
(zawartego w pozycjach 3,4,5 formularza cenowego) baterię do w/w sprzętu traktują jako podzespół eksploatacyjny,
który objęty jest jedynie roczną gwarancją. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji na
sprzęt komputerowy oraz roczną na baterię czy 5 letnią na całość przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ wymaga 60-miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu
zamówienia tj. wraz z baterią. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że zmianie ulegają poniższe
terminy:
- termin składnia ofert;
- termin otwarcia ofert;
- termin wnoszenia wadium.

TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 27.01.2017r. godz. 12:00 03.02.2017r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 27.01.2017r. godz. 12:30 03.02.2017r. godz. 12:30

Termin wnoszenia wadium 27.01.2017r. godz. 12:00 03.02.2017r. godz. 12:00

Wyk w 1 egz. BWSz
Zamieszczono na BIP KWP Katowice


