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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych 
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:  
 

„Wykonanie usług badań specjalistycznych na obecność w organizmie 
środków działających podobnie do alkoholu” 

 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły 
zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami. 

 
Zapytanie przesłane w dniu 19.06.2017 r. 
Pyt. 1 „Formularz oferty nie zawiera wpisanej treści wymaganego oświadczenia zgodnie z treścią Specyfikacji 

Rozdział XI pkt. 2.3.1. UWAGA: W związku z powyższym Wykonawca jest zobligowany do złożenia informacji 
w formularzu ofertowym o następującej treści: „Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór 
będzie* / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze 
złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania …………….. , oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku 
……………………...” 
Czy oświadczenie winno zostać złożone przez wszystkich oferentów czy tylko tych u których obowiązek istnieje? 
Czy należy samodzielnie zmodyfikować formularz oferty i dopisać powyższe oświadczenie? 
Czy może należy złożyć osobne oświadczenie na odrębnym dokumencie jako załącznik do oferty? 
Czy może oferta w tym przedmiocie oświadczenia jest wadliwa i omyłkowo została pomynięta?” 

 
Odp. 1 Dyspozycja Rozdziału XI odnośnika: „Uwaga” jednoznacznie określa: „Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy 

Prawo zamówień publicznych „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. 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…”, że dotyczy to tylko tych Wykonawców, co do których mają zastosowanie 
przepisy o odwróconym podatku VAT. Jeżeli taka sytuacja nie dotyczy Wykonawcy składającego ofertę - 
oświadczenie nie jest wymagane, natomiast gdy dotyczy - oświadczenie może zostać złożone (dopisane) 
na formularzu ofertowym lub złożone na oddzielnym dokumencie. 

 
 Zamawiający celowo nie dopisał oświadczenia do formularza ofertowego z uwagi na fakt, iż odwrócony 

VAT dotyczy Wykonawców i sytuacji wyszczególnionych w art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług 
(VAT) oraz katalogu towarów o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7, a ujętego w załączniku nr 11 do w/w 
ustawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wyk. w 1 egz. BB 
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


