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Odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z jej modyfikacją

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa 
wyposażenia pracowni szkoinych w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport -  rozbudowa infrastruktury 
edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu 
Łowickiego".

I. Działając na podstawie art 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, w związku z zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej 
dalej SIWZ, zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie:
Szanowni Państwo,
poniżej przesyłam treść zapytania dot. postępowania w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport -
rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą
sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego1'
Zadanie nr 2 Dostawa wyposażenia pracowni językowych
Zamawiający w pozycji 1.2.13. Jednostka centralna ze wzmacniaczem stereo wymaga zastosowania 
stawki VAT 0%
Jednostka centralna ze wzmacniaczem stereo nie podlega opodatkowaniu preferencyjnej stawki VAT 
0% na zasadach określonych w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r,, poz. 106 ze zm.) o podatku od towarów i usług, przy zachowaniu warunków, o których 
mowa w ust. 13-15.
Uzasadnienie
Jednostka centralna ze wzmacniaczem stereo umożliwia odpowiednie przełączanie kanałów i wybór 
źródła materiału dydaktycznego, stanowisk uczniów oraz stanowiska nauczyciela.
Jednostka centralna jest bezpośrednio podłączona pod komputer stacjonarny, na którym zainstalowane 
jest oprogramowanie do sterowania jednostką centralną systemu pracowni językowej, pozwalający na 
zrealizowanie wszystkich wymaganych funkcji w procesie nauczania języków w pracowni językowej, 
przez co Jednostka centralna ze wzmacniaczem stereo nie jest traktowana jako jednostka centralna 
określona w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 106 ze zm.) o podatku od towarów i usług. Możemy tu mówić tylko i wyłącznie o przypadkowej, 
zbieżnej nazwie.
Zwracamy się z prośbą o poprawę stawki VAT na 23%.

Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ dla pozycji wskazanej w rozdziale III pkt 1.2.13 SIWZ: Jednostka 
centralna ze wzmacniaczem stereo i ustala dla niej stawkę podatku VAT w wysokości 23%.
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!L Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
zamawiający modyfikuje treść S1WZ dla pozycji wskazanej w rozdziale III pkt. 1.2.13 SIWZ: Jednostka 
centralna ze wzmacniaczem stereo i ustala dla niej stawkę podatku VAT w wysokości 23%.
W związku z powyższą zmianą:
1) W rozdziale XII SIWZ ust. 8 wykreśla się pkt. 8.5. Jednostka centralna 1 szt.
2) W rozdziale X SIWZ ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.”
„11. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. -  Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport -  
rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach 
oświatowych Powiatu Łowickiego” oraz „Nie otwierać przed 05.03.2021 r. godz. 11.30.”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”
3) W rozdziale XI SIWZ ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 
Łowicz (pokój nr 21 na parterze) do dnia 05.03.2021 r.t do godziny 10.00 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X ust. 10 SIWZ.”
4) W rozdziale XI SIWZ ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Stanisławskiego 30 w pokoju 
nr 12, w dniu 05.03.2021 r., o godzinie 11.30.”
5) W rozdziale XII SIWZ ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Zgodnie z art. 83. ust. 1 pkt. 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 z późn. 
zm.) dla dostaw sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ww. aktu prawnego, po 
spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 pkt. 1, stawka podatku VAT wynosi 0%. W celu 
wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. przesłanek i umożliwienia wyceny oferty ze stawką 0% 
dla towarów wskazanych w ust. 8 pkt 8.1.- 8.6. (z uwzględnieniem wykreślenia pkt 8.5), zamawiający 
zamieszcza Załącznik nr 7A do SIWZ - Potwierdzenie zaistnienia przesłanki zastosowania 0% stawki 
VAT dla niektórych elementów zamówienia.
6) Załącznik nr 1A - Formularz ofertowy z opisem przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 zastępuje się 
Załącznikiem Nr 1B -  Formularz ofertowy z opisem przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2.
7) Załącznik nr 7 - Potwierdzenie zaistnienia przesłanki zastosowania 0% stawki VAT 
dla niektórych elementów zamówienia zastępuje się Załącznikiem nr 7 A - Potwierdzenie zaistnienia 
przesłanki zastosowania 0% stawki VAT dla niektórych elementów zamówienia.

III. Treść niniejszej modyfikacji SIWZ stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, którą należy 
uwzględnić przy sporządzaniu oferty. W przypadku złożenia ofert na formularzu sprzed niniejszej 
modyfikacji, zamawiający zgodnie z zapisami rozdziału XII SIWZ ust. 11 pkt 3 poprawi oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, polegające 
na zastosowaniu błędnej stawki podatku VAT.
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