
 
 

 
 
 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
 
Zespół ds. Zamówień Publicznych 

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław 

tel.: +48 71 39 74 200 | fax: +48 71 39 74 202 

e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl                       

 

Wrocław, dnia 20  września 2016 r. 

Zam. Publ. 17/2016 
DOZ/JS/Z.P.17/2540/2/2016 

 

 
ZMIANA I WYJASNIENIA DO ZAM.PUB. NR 17/2016 

 
 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem oraz 
zapewnieniem usługi hotelarskiej i gastronomicznej w związku z organizacją 

szkolenia z zakresu programu szkolenia „SZUKAM PRACY”. 

 
CPV   55000000-0, 70220000-9 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia oraz wyjaśnia treść  Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 17/2016 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 
 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ:   
 

1) W rozdziale II pkt. 6  SIWZ zapis: „Usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia na 

podstawie art.43 ust.1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. 
Dz. U z 2011r, nr 177 poz. 1054 z późn. zmianami ) jest zwolniona od podatku VAT” zostaje 

wykreślony. 
2) W załączniku nr. 1 formularz ofertowy do SIWZ pkt.4 zapis: „Usługa będąca przedmiotem 

niniejszego zamówienia na podstawie art.43 ust.1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r.  

o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U z 2011r, nr 177 poz. 1054 z późn. zmianami ) jest 
zwolniona od podatku VAT” zostaje wykreślony. 

 
Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ:   

 

Pytanie 1.  
Dlaczego według Zamawiającego, Wykonawcy obliczając wartość tej usługi mogą korzystać ze zwolnienia  

o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT? Czy też zgodnie z art. 43 ust. 17a tejże ustawy nie 
można skorzystać z powyższego zwolnienia w przypadku, gdy nie świadczy się usługi podstawowej 

(szkoleniowej)? Proszę o potwierdzenie, czy usługę szkoleniową Zamawiający zapewnia we własnym 
zakresie? 

 

Odpowiedź 1. 
Odpowiedź znajduje się w modyfikacji pkt. 1). 

 
 Pytanie 2.  

Zgodnie z uzasadnieniem Uchwały Sądu Najwyższego z dn. 20.11.2011 (Sygn. akt III CZP 52/11) 

Zamawiający ma obowiązek zweryfikować zastosowanie przez Wykonawców prawidłowej stawki VAT, która 
jest jednym z elementów cenotwórczych. Wynika to z konieczności zachowania zasady uczciwej konkurencji  

i równego traktowania Wykonawców. W związku z powyższym, proszę o wyjaśnienie, jaka stawka VAT 
według Zamawiającego zostanie uznana za prawidłową?  

 
Odpowiedź 2. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ rozdz. III pkt.5 ppkt. 5.3 prawidłowe ustalenie podatku 

VAT zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług obciąża Wykonawcę. Zamawiający – 
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Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, dlatego 

wybór oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 91 ust. 

3a i art. 93 ust. 1 c Ustawy Pzp.  Zamawiający wskazał, że w SIWZ zażąda wskazania wyłącznie ceny brutto. 
W formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr. 2 do SIWZ nie ma wyszczególnionego sposobu obliczenia 

ceny poprzez wskazanie stawki podatku VAT, czy też wartości netto i brutto, bo nie jest to wymagane przez 
Zamawiającego. Wyrażony w uchwale SN przytoczony przez Pytającego pogląd o obowiązku Zamawiającego 

badani prawidłowości zastosowanej przez Wykonawcę stawki VAT przez Zamawiającego dotyczył stanu 

faktycznego , w którym zamawiający w SIWZ wskazał wprost jaka stawkę VAT wykonawcy mieli skalkulować 
w ofertach.  

    
Pytanie 3. 

 W sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę to nie powinna 

być ona sztucznie dzielona dla celów podatkowych – zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-349/96, a co za tym idzie wartość całej usługi powinna zawierać podatek VAT 

w wysokości 23%? Podobnie wskazuje interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 
września 2014, sygn. ILPP2/443-651/14-4/MR zgodnie z którą w przypadku, gdy usługa składa się z różnych 

świadczeń, których realizacja prowadzi do jednego celu powinna zostać uznana za kompleksową. 
 

Odpowiedź 3. 

Przepisy pzp oraz ustawa o podatku od towarów i usług  nie podają definicji legalnej usługi kompleksowej, 
jednak dla celów podatkowych W-ca powinien rozstrzygnąć czy ma do czynienia z usługą kompleksową czy 

też nie. 
 

Pytanie 4. 

W jakim celu wykonawcy mają dostarczać Zamawiającemu odpis z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej? Skoro na stronie firma.gov.pl Zamawiający może sam to zweryfikować. Zgodnie 

z treścią art. 26 ust. 6 ustawy PZP wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informacji działalności podmiotów 
realizujących działania publiczne.  

 

Odpowiedź 4. 
Zamawiający informuje, że Wykonawcy mają dostarczyć wymagane dokumenty i oświadczenia w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do 
wykluczenia.  W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający nie ma możliwości sam zweryfikować danych na stronie firma.gov.pl. 

 
Pytanie 5. 

Czy Zamawiający będzie weryfikował kategorie zaszeregowania obiektów na stronie turystyka.gov.pl?  
 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający informuje, że będzie weryfikował kategorie zaszeregowania obiektów na stronie 
turystyka.gov.pl. 

 
Pytanie 6. 

Jeżeli wykonawca nie jest w stanie zakwaterować uczestników szkolenia w godzinach odpowiednich do 
przygotowanego programu szkolenia to czy może zaproponować miejsce na przechowanie bagażu  

w pierwszym i ostatnim dniu szkolenia?  

 
Odpowiedź 6. 

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie miejsce na przechowanie bagażu w pierwszym i ostatnim dniu 
szkolenia. 

 

Pytanie 7. 
W jaki sposób zamawiający będzie weryfikował wielkość sali szkoleniowej?  

 
Odpowiedź 7. 

Zamawiający informuje, że będzie weryfikował wielkość sali szkoleniowej na podstawie oświadczenia 
złożonego przez Wykonawcę w pkt. 8 załącznika nr. 1 formularz ofertowy do SIWZ. 
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Jednocześnie informuję, że zmiana SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, a niniejszy 

dokument jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 17/2016.  
 

Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian  

w ofertach, ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy  
 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia: 27/09/2016r, godzina: 10:00, otwarcie ofert 

odbędzie się dnia 27/09/2016, godzina 10:30 w filii Zamawiającego we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 54, 
sala Nr 306a. 

 
 
 


