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Wyjaśnienia (V) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w trybie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej 

„ustawą Pzp”, wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej: „SIWZ”).  

I. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść pytań (pisownia oryginalna) 

wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie nr 1  

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowym, w punkcie 3.7 zawarł następujący 
zapis: 
3.7 W związku z art. 91 ust. 3a ustawy, oświadczamy, że wybór naszej oferty: 

DOTYCZY CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 
3.7.1 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług*; 
3.7.2 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług*, w związku z tym: 
Oświadczamy, że towary/usługi*, których dostawa/świadczenie* będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to: …………………………………….. 
(Wykonawca wpisuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; gdy nie dotyczy – pozostawia bez 
wypełnienia) 
Wartość wskazanych powyżej towarów/usług* bez podatku VAT wynosi: ……….……… zł. 
* niepotrzebne skreślić 

DOTYCZY CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2 
3.7.3. nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług*; 
3.7.4. będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług*, w związku z tym: 
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Oświadczamy, że towary/usługi*, których dostawa/świadczenie* będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to: …………………………………….. 
(Wykonawca wpisuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; gdy nie dotyczy – pozostawia bez 
wypełnienia) 
Wartość wskazanych powyżej towarów/usług* bez podatku VAT wynosi: ……….……… zł. 
* niepotrzebne skreślić 
Jeżeli błędnie określono lub nie określono powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.). 
 

W związku ze zmianą ustawy i wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności, proszę o 
informację czy Zamawiający zaakceptuje zaznaczenie w powyższym punkcie odpowiedzi „nie będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi 
podatku od towarów i usług”? 
Ewentualnie zwracam się z prośbą o dostosowanie zapisów formularza ofertowego do aktualnych 

zmian ptj. mechanizmu podzielonej płatności. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Tak. Zamawiający, zaakceptuje zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi. Formularz jest formularzem 

uniwersalnym, pozostawiającym Wykonawcy opcję wyboru. Wykonawca zaznacza opcję 

charakterystyczną dla danej umowy. 

 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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