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WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach
zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego
w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r, w związku z wnioskiem, który
wpłynął do Zamawiającego w dniu 8 czerwca 2018 r.
PYTANIE NR 1
„W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego zwracam się z uprzejmą prośbą o
przedłożenie stanowiska Zamawiającego względem procentowej wysokości stawki podatku Vat, dla
tak określonego niniejszym postępowaniem przedmiotu zamówienia i tak nadanej przez Zamawiającego nazwy zamówienia.
Obecnie w obiegu podatkowym przyjmowane są dwie różne stawki podatku Vat, tj. 8% i 23% w
zależności od decyzji Wykonawców i w zależności od instytucji zamawiającej.
Posiadane przez nas interpretacje, przemawiające za przyjmowaniem stawki 8% podatku Vat na
zimowe utrzymanie dróg, stoją w tym momencie w sprzeczności z interpretacjami ministerstwa i
organu administracji podatkowej, prowadzącego od 1,5 roku w naszej firmie kontrolę celową pod
kątem właściwego przyjmowania stawki podatku Vat, które jednoznacznie wskazują, że właściwą
stawką dla tego rodzaju usług jest 23%. (…)
Mając na względzie konkurencyjność postępowania przetargowego niezwykle ważnym jest, aby
wszyscy wykonawcy składając oferty, naliczyli jednakową stawkę podatku Vat i co ważniejsze, aby
przyjęta stawka, była akceptowalna przez służby podatkowo-skarbowe.
Stanowisko Zamawiającego jest szczególnie istotne również z tego powodu, że ewentualne błędne
naliczenie stawki podatku Vat, rzutuje negatywnie nie tylko na finanse Wykonawcy, ale również na
finanse Zamawiającego, gdyż Wykonawcy posiadający dokumenty na zastosowanie 8 %-owej stawki VAT, będą zmuszeniu występować do zamawiającego z roszczeniem o dopłatę różnicy
Vat-u.
I tak samo patrząc z drugiej strony: przyjęcie z ostrożności przez Wykonawców 23 %-owej stawki
podatku Vat, podczas gdy być może 8% jest właściwe, spowoduje znaczny uszczerbek budżetu Zamawiającego.
Proszę o zajęcie stanowiska w podnoszonej kwestii, ewentualnie przekazanie problematyki na wyższe szczeble decyzyjne, celem przekazania Wykonawcom wiążącego stanowiska przed terminem
składania ofert.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami rozdziału XXVII ust.3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z
zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r, cyt.: „Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT
leży po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż zastosowana stawka VAT jest stawką obowiązującą
na dzień składania ofert.”
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Zamawiający nie jest podmiotem uprawnionym do dokonywania interpretacji przepisów podatkowych. Zamawiający wskazuje, iż to na Wykonawcy ciąży obowiązek stosowania właściwych stawek podatku VAT, jeżeli on występuje.
Z uwagi na przedmiot zamówienia – zimowe utrzymanie dróg – bez żadnych elementów robot budowlanych, właściwą, w ocenie Zamawiającego, wydaje się być stawka VAT w wysokości 8% na
podstawie art.41 ust.2 w związku z art.146a pkt 2, jako wymieniona w poz.174 załącznika nr 3
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.1221 ze zm.). Jednakże stanowisko Zamawiającego nie jest wiążące dla żadnego z Wykonawców.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia
przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści
specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem:
https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
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