
Strzegom dnia 10 lipca 2019 roku

Do: 
Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia

ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ DO   SIWZ 

Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  o  wartości  poniżej  kwot  okr  eślonych   w  przepisach  wydanych  na
podstawie  art.  11  ust.  8  w/w  ustawy   pn.    „DOSTAWA  MIAŁU  WĘGLOWEGO  DLA
KOTŁOWNI W STRZEGOMIU NA SEZON GRZEWCZY 2019/2020 „     (numer postępowania:
1/ZP/2019)

Na podstawie   art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) - informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło
kolejne zapytanie (nr 3) od Wykonawcy.  Poniżej podajemy treść zapytania oraz nasze wyjaśnienia.

Zapytanie nr 3:
„(...) Chciałbym doprecyzować punkt 6:
    6. INFORMACJA WYKONAWCY(ÓW) ws. OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Informuję (informujemy), że:
*  wybór  oferty  nie  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego.
*  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku
podatkowego  w  odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług*:
….....................................................................................  Wartość  towaru  lub  usług
powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to: ….................... . zł. netto*

* niepotrzebne skreślić
o jakich obowiązkach podatkowych jest mowa , ponieważ cena brutto w ofercie zawierać będzie 
podatek akcyzowy , VAT jak również koszty usługi transportowej do miejsca przeznaczenia ZUK 
Strzegom (...)”

Wyjaśnienie do zapytania nr 3:
Oczekiwana INFORMACJA dotyczy szczególnych rozwiązań w zakresie naliczania podatku (obciążania
podatkiem) od towarów  i usług (VAT), przewidzianych odrębnymi przepisami. 
Zamawiający  wymaga  zatem  przedstawienia  stosownej  iINFORMACJI  w  pkt.  6  FORMULARZA
OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SIWZ),  ponieważ zgodnie z dyspozycją art.  91 ust. 3a  ustawy
Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) - jeżeli
złożono ofertę,  której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi  przepisami.  Tym  samym -  Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje  Zamawiającego,  czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj)  towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić   do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
W tym miejscu Zamawiający przypomina, iż obowiązek podatkowy  w zakresie VAT po
stronie  Zamawiającego (zamiast  po  stronie  Wykonawcy) tj.  obowiązek doliczania  wartości
podatku  VAT  płaconego  przez  Zamawiającego  do  wartości  netto  Wykonawcy  będzie  występować



w n/w konkretnych przypadkach przewidzianych odrębnymi  przepisami dot.  podatku od towarów
i usług (VAT) tj. m.in.:
-  nabycia towarów/usług z obowiązkiem stosowania odwróconego obciążenia podatkiem VAT
-  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
-  importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia podatku 

VAT.

Prosimy o uwzględnienie powyższego wyjaśnienia w treści składanej oferty.
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