
  

Warszawa, 16 grudnia 2011 r. 
 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
Ul. Wawelska 56 
00-922 Warszawa 

 
do wykonawców 
 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na prenumeratę i dostawę w 2012 roku prasy, 
  czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz 
  zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej   
  
Szanowni Państwo! 
 
   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, jako Zamawiający w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania złożonego do treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzieloną odpowiedzią: 
 
Pytanie 1: 
   W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: Prenumeratę i dostawę w 2012 
r. prasy, czasopism politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania 
dotyczące SIWZ - załącznik 3b. Zamawiający w formularzu cenowym wymaga od 
wykonawcy określenia ceny brutto za prenumeratę czasopism. W punkcie 19 SIWZ 
Zamawiający zaznacza, iż do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Powołując się na art. 91 ust. 3a wymienionej ustawy, w 
brzmieniu: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający zgadza się na podanie w formularzu cenowym 
cen netto (wykonawca zagraniczny). 
 
Odpowiedź 1: 
   Zamawiający zgadza się na podanie w formularzu cenowym cen netto przez wykonawcę 
zagranicznego wewnątrzwspólnotowego. Z treści formularza musi jasno wynikać, iż są to 
ceny netto. W takim przypadku, zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy 
Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do podanych cen podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
 


