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Do:
Wykonawcy postepowania
zamówienia publicznego
DOTYCZY:

o udzielenie

przetargu nieograniczonego nr TP-231/1/PN/61/2008 - usluga wycinki sanitarnej drzew i krzewów

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U.
Nr 223, poz. 1655), udzielam wyjasnien na zadane pytania:
PYTANIE

1

"Prosze o wyjasnienie podatku VAT naliczonego "NA USLUGE WYCINKI SANITARNEJ DRZEW I KRZEWÓW NA
BUDOWIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE, UL. LESNA 29" Aktualnie wartosc podatku VAT od
tego rodzaju uslug wynosi 7% natomiast w ofercie i wzorze umowy podana stawka podatku VAT wynosi 22%.
Prosze tez o podanie podatku VAT na prace inwentaryzacyjne. "
PYTANIE 2

"W zwiazku z otrzymaniem od Panstwa specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
przedmiotowym postepowaniu wnosze o udzielenie wyjasnienia do Zalacznika nr 1do SIWZ.
Zamawiajacy podaje zla stawke VAT 22% na wykonanie powyzszych prac, a powinno byc 7 %, co w
konsekwencji narusza przepisy art. 29 ustI i 2.
Powyzsze prace zostaly sklasyfikowane przez Osrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych
GUS w Lodzi pod pozycja PKWi U 01.41.12.
Zgodnie z ustawa o VAT z dnia 11 marca 2004 roku art. 41 ust. 1,2,13 14, oraz na podstawie art. 146
ust 1 na podstawie zalacznika nr. 6 poz. 64 prace sklasyfikowane przez GUS pod numerem PKWiU
01.41.12 opodatkowane sa wg. stawki 7%."
ODPOWIEDZ

a) Punkt l Oferty (Zalacznik Nr l) otrzymuje brzmienie:
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objetym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Publicznego
na
kwote
ryczahowa
netto
zl
(slownie:
.....................................................................................
) plus nalezny podatek VAT w
kwocie
zl (slownie:
)
1j. brutto
zl (slownie:
) w tym:
wycinka sanitarna drzew i krzewów: netto
plus nalezny podatek VAT % w kwocie
zl
.......................
zl tj. brutto
inwentaryzacja powykonawcza: netto
plus nalezny podatek V AT
% w kwocie
zl.
.......................
zl 1j. brutto
o
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b) § 4 ust. 2 Wzoru Umowy (Zalacznik Nr 2) otrzymuje brzmienie:
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota netto
zl (slownie:
.....................................................................................
) plus nalezny podatek VAT w
kwocie
zl (slownie:
)
tj. brutto
zl (slownie:
wycinka sanitarna drzew i krzewów: netto
.......................
zl tj. brutto
inwentaryzacja powykonawcza: netto
.......................
zl tj. brutto

) w tym:
plus nalezny podatek VAT % w kwocie
zl
plus nalezny

podatek

VAT

% w kwocie

zl.

2
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