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Dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa 
organizacja XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2007-2013” 
 
 

WYJAŚNIENIE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, 

zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 
Pyt. nr 1 
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? 
 
Pyt. nr 2 
Czy według Zamawiającego przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa, a 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%? 
Odpowiedź: 
Po stronie wykonawcy leży obowiązek zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT. 
Zamawiający przychyla się do poglądu wyrażonego w pytaniu, iż usługa będąca przedmiotem 
zamówienia posiada cechy usługi kompleksowej.  
 
Pyt. nr 3 
Ile pen drive'ów należy zapewnić? W drugiej kolumnie tabeli widnieje liczba 80, natomiast z opisu 
w trzeciej kolumnie wynika, iż powinno być ich 120 sztuk. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamawia 80 sztuk pendrive’ów. Informację o poprawieniu omyłki pisarskiej (w kolumnie 
trzeciej zestawienia), zamieszczono na stronie BIP zamawiającego w dniu 15-02-2017 r.  

Pyt. nr 4 
Proszę o zmianę kryterium oceny ofert  dotyczącego terminu dostarczenia materiałów. Termin ten 
powinien być liczony od dnia podpisania umowy, uwzględniając czas niezbędny na akceptację 
projektów, wydruk materiałów oraz ich konfekcjonowanie. 
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Wykonawca nie ma wpływu na czas, jaki upłynie do momentu podpisania umowy, gdyż zależy to 
od organizacji pracy Zamawiającego oraz treści złożonych przez Wykonawców ofert. Podpisanie 
umowy może zatem nastąpić nawet dopiero po 30 dniach od otwarcia ofert, a wówczas Wykonawca, 
który zadeklarował dostarczenie materiałów do dnia 21.03.2017 r. nie będzie miał możliwości 
dotrzymania tego terminu i nie może tego w tej chwili przewidzieć. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany kryterium oceny ofert. Natomiast deklaruje, 
iż oświadczenie wykonawcy (zgodnie z jego ofertą), w zakresie terminu dostarczenia materiałów 
informacyjno-promocyjnych do siedziby zamawiającego, będzie ważne pod warunkiem, że zamawiający 
podpisze umowę z wyłonionym wykonawcą nie później niż na 5 dni przed 21 marca 2017 roku. 
 
 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  
Termin otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU 
POLITYKI REGIONALNEJ 
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