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Katowice, 05.11.2015 r. 

 

    Informacja na stronę www.word.katowice.pl, BIP oraz na tablicę ogłoszeń  

 

Zamawiający informuje, że w dniu 5 listopada 2015 r. odrzucono ofertę  AF SEKO Sp. z o.o. z 

siedzibą w Bielsku-Białej oraz ofertę Marcina Dejas, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas, w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – treść ofert była niezgodna z ustawą Prawo zamówień 

publicznych, a niezależnie od tego nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie 

 

W punkcie 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający w sposób wyczerpujący  

i precyzyjny określił, iż: „W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  

i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku.”. Zapis ten stanowi odzwierciedlenie treści przepisu art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

W dalszej części tego samego punktu specyfikacji istotnych warunków wskazano, że: „Z dniem 1 lipca 

2015 r. Wykonawca przystępując do zamówienia publicznego i składając w tym celu ofertę dotyczącą 

wyrobów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT (laptopy,tablety) informuje Zamawiającego, że wybór 

oferty skutkuje powstaniem u Zamawiającego obowiązku podatkowego (mechanizm odwróconego 

obciążenia), jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji bez kwoty 

podatku, przekracza kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).” 
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Zamawiający wyjaśnia, że złożone oferty nie odpowiadały ww. wymogom ustawy oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. W obydwu ofertach, pomimo złożenia informacji, iż wybór oferty 

prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w zakresie dot. części 

dostarczanych towarów) kwoty wszystkich towarów wskazane zostały jako obejmujące podatek VAT. 

Oferta złożona przez AF SEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej obarczona była jeszcze innym, dalej 

nawet idącym błędem – pomimo, iż łączna wartość towarów objętych „mechanizmem odwróconego 

obciążenia” przekroczyła 20.000 zł, tylko jeden z nich wskazany został jako skutkujący powstaniem  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

Konsekwencją nie złożenia w postępowaniu żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu jest 

unieważnienie przez Zamawiającego przetargu w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

         

 

 

 


