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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu
komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
6 czerwca br. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1: Czy zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) placówki wymienione w powyższym zamówieniu
są szkołami publicznymi prowadzonymi przez Zamawiającego ?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający potwierdza, że Placówki wymienione w zamówieniu są szkołami
publicznymi prowadzonymi przez Zamawiającego.
Pytanie nr 2: Czy w trybie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 w sprawie dostaw dla placówek
oświatowych sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku VAT od towarów i usług
w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania Zamawiający wystawi Zaświadczenie organu
prowadzącego ? Pytania te są dość istotne gdyż tylko pod warunkiem wystawienia odpowiedniego
Zaświadczenia można zastosować stawkę VAT 0% na część sprzętu objętą zamówieniem.
Odpowiedź nr 2: Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych
w trybie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 z
późn. zm.)
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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