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Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartoŚci

szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. l1 ust. 8 ustawY

Prawo zamówień publicznych na dostawę pod nazwq: ,,Dostawa paliw płynnych na rzecz

Przedsiębiorstwa l}sług Komunalnych ,,SANLKO" Sp. z o. o." nr ZK/l1/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowieńpublicznych (Dz.U. z 16,I0.20I8r. poz.

1986 tj.) w odpowiedzinapytanie Wykonawcy,ZamawiĄący wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

W związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT od obrotu tzw. towaramt v"T tzliwymi do

których zalicza się min. olej napędowy,IJrząd Skarbowy w ramach solidamej odpowiedzialności

ma prawo nakazać Kupującemq zapłatę podatku VAT nieuiszczonego przęz Sprzedawcę. Ustawa

zawieta jednakze przesłanki, których spełnienie pozwoli nie stosować solidamej

odpowiedzialności wobec Kupującego, w przypadku gdy sprzedawca nie odprowadzi podatku

VAT, Jedną z takich przesłanek jest kaucja gwarancyjna, jaką musi wnieść do Urzędu

Skarbowego sprzedawca jako zabezpteczenie prowadzonej przęz siebie sprzedaży. Nabywca nie

poniesie odpowiedzialności podatkowej , jeżelt kupił towary od podmiotu znajdującego się w

prowadzonym ptzez Ministerstwo Finansów elektronicznym wykazie zaufanych dostawców,

którzy złożyli kaucję gwarancyjną (http://kaucja-gwarancyjna.mothet.Eov.pl) wę właŚciwej

wysokości względem realizowanęgo przęz te podmioty obrotu. Wniesiona kaucja gwarantuje

Zamawtającemu uniknięcie odpowiedzialności w przypadku nieuregulowania należnego podatku

przez Dostawcę, nięza|eżnię od obrotu tegoż Dostawcy. Z uwagi na znaczący wolumen zakuPu

oraz czas obowiąywania umowy Zamawiający winien wziąć pod uwagę przepis UstawY z dnia

26ltpcaż}I3 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług opublikowanej w dzienniku ustaw

dnia 05 września 2013 poz.1021 irozszetzyć wymogi SIWZ celem ochrony własnych interesów.

Czy wobec povryższego Zamawiąą"y wprowadzi lvymóg dołączenia do oferty

zaświadczenia o wniesieniu do Urzędu Skarbowego kaucji gwarancyjnej i zweryfikuje obecność

Wykonawcy w wykazie zaufanych dostawców?

Odpowiedź:

Zamawia.lący nie przewiduje rozszęrzęnia wymogów w tym zakresie.
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