180/2020
Dynów, 2020-06-22


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 180/2020. Nazwa zadania: Zakup i montaż wyposażenia, pomocy dydakt. i placów zabaw w O. Przedszkolnych w Gminie Dynów


W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

	Część nr: 4 Nazwa: Zakup i montaż wyposażenia placów zabaw dla Oddziałów Przedszkolnych w m. Bachórz, Dylągowa i Pawłokoma.

Proszę o informacje czy wraz z dostawą i montażem urządzeń palcu zabaw są do wykonania inne roboty np. nawierzchnia bezpieczna? Czy Zamawiający wskaże miejsca montażu urządzeń czy potrzebna jest obsługa geodezyjna ? 

Ad 1) Są do wykonania tylko dostawa i montaż, bez nawierzchni. Zamawiający wskaże miejsca montażu urządzeń.

	Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 pozycja 5. 

Czy ploter ma posiadać podstawę z koszem na wydruki czy ma być w wersji nabiurkowej?

Ad 2) Ploter ma być w wersji nabiurkowej.

	Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 pozycja 24

Proszę o podanie dokładnych wymiarów mebli

Ad 3) nie mniejsze niż 5 m dł, wys. 70-79 cm, gł. 45-49 cm

	Kontaktuję się z zapytaniem do sprawy 180/2020  Zadanie nr 3 - Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi do prowadzenia zajęć rozwojowych, edukacyjnych i terapii dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w m. Bachórz, Dylągowa i Pawłokoma.

Pozycja 48 Zestaw zabawowy tunel kot- Czy Zamawiający dopuści tunel któryprzedsyawia z przodu Misia zamiast kota ? Pozostałe parametry zgodne z OPZ.

Ad 4) Tak

	Kontaktuję się z zapytaniem do sprawy 180/2020  Zadanie nr 3 - Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi do prowadzenia zajęć rozwojowych, edukacyjnych i terapii dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w m. Bachórz, Dylągowa i Pawłokoma.

Pozycja 32 Straganik zabawka - zawarty opis 12 skrzyneczek na warzywa i owoce pozwalających na ekspozycje sprzedawanych towarów. W tonacji brzozy.  Wym. Nie mniejsze niż 71 x 33 x 140 cm,wskazuje na jednego producenta i dostawcę.
Powołując się na art.7 ust.1 oraz art.29 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę uczciwej konkurencji. Opis przedmioty zamówienia wskazuję na urządzenie jednego producenta bez możliwości doboru innego modelu. Opis przedmiotu zamówiona powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na straganik wykonany z drewna wraz z dodatkowymi akcesoriami?
Ad 5) Zamawiający nie uważa, że opis 12 skrzyneczek na warzywa i owoce wskazuje na jednego producenta i dostawcę. Zamawiający wyrazi zgodę na straganik wykonany z drewna wraz z dodatkowymi akcesoriami.

	Proszę o informację, czy w przypadku poz. 7, poz. 24 i poz. 54 Monitor Interaktywny,  zadanie nr 3, Zamawiający dopuści stawkę VAT 0%, tj. czy spełnia warunki opodatkowania stawką 0% sprzedaży sprzętu komputerowego szkołom.

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawkę 0% na podstawie  ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY o  podatku od towarów i usług, to m.in.:
-  Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
Aby skorzystać z 0% VAT wymagane jest, zgodnie z art.83 ust 14 i ust.15:
Dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:
1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
Ad 6) Zamawiający spełnia warunki opodatkowania stawką 0% sprzedaży sprzętu komputerowego szkołom. Dlatego w Zadaniu 3 w pozycjach 7, 24 i 54 monitory interaktywne należy zastosować 0% stawkę VAT.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 26-06-2020 do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.12:10. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.




____________________________________
Wojciech Piech

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

