Nr zamówienia: P2/2020/2021

Ciechanowiec, dnia 09.04.2021r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH
w Ciechanowcu - Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Ciechanowcu. ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec

WYJAŚNIENIA NR 4 DO SWZ
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, że w postępowaniu na: „Dostawa sprzętu
komputerowego oraz multimedialnego i sprzętu do robotyki.”
Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:
Pytanie 1.
Czy Zamawiający zamierza skorzystać z zakupu urządzeń typu monitor interaktywny ze stawką VAT 0%?
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie 1.
Odpowiedź:
Tak, ponieważ zestaw jest przeznaczony dla placówki oświatowej. Beneficjentem jest Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego.
Dostawa ze stawką VAT 0% jest możliwa po spełnieniu przez dostawcę warunków podanych w :
INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PODATKU OD TOWARÓW i USŁUG
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535),
stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:
– dla placówek oświatowych,
– dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania
placówkom oświatowym – przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13–15 ww. artykułu. Zgodnie z
ust. 13 tego artykułu opodatkowaniu stawką 0% podlegają towary wymienione w załączniku:
– jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
– drukarki,
– skanery,
– urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
– urządzenia dla transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe routery i modemy).
W świetle art. 83 ust. 14 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1
pkt 26, stosuje stawkę podatku 0% pod warunkiem:
– 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) zgodnie z art. 43
ust. 9 ustawy o VAT przez placówki oświatowe rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne,
szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze),
– posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz
posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z
odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b) (tj. w przypadku dostaw
realizowanych dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego przekazania
placówkom oświatowym).
W załączniku nr 8 do ustawy o VAT, wymieniony został wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana
stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy,
Jednocześnie należy wskazać, iż oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o zapewnieniu wykonania
procedury w poniższym zakresie .
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W celu wykonania postanowień z art. 83 ust. 15 ustawy VAT, Dostawca otrzyma od Zamawiającego umowę na
dostawy, protokół dostawy oraz zaświadczenie o wykonaniu dostawy i będzie obowiązany przekazać kopię
dokumentów, o których mowa powyżej, do właściwego urzędu skarbowego przed wystawieniem faktury.
Zatem, jeżeli oferent dokona dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 8 i zachowa wyżej wymienione
warunki, dostawa ta opodatkowana będzie stawką podatku 0%.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.
Podstawa prawna art 284 ust 6. Ustawy Pzp
Z poważaniem:
Łukasz Godlewski
Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu
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