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NZ-610/07/10/1-KW Gdynia, 25.05.2010r

Wykonawcy ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia

Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw  i monta

bezprzewodowego systemu interkom, znak post powania: NZ-NT/I/ PN/08/10.

Odpowied  na pytanie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U.

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pó . zm., ostatnia zm.) Zamawiaj cy informuje,

e w przedmiotowym post powaniu wp yn o zapytanie, które wraz z odpowiedzi

Zamawiaj cego zosta o zamieszczone poni ej.

Pytanie 1.

Przegl daj c wzór oferty, stanowi cy za cznik do specyfikacji, natkn em si  na zapis

mówi cy o "0" stawce VAT.

Powo ujecie si  Pa stwo na ustaw  o podatku od towarów i us ug, wskazuj e kontrahenci

MSPiR obowi zani s  do stosowania stawki 0% w przypadku dostaw towarów s cych

bezpo rednio zaopatrzeniu statków u ywanych do ratownictwa.

Przedmiot zamówienia stanowi raczej wyposa enie jednostki ni  zaopatrzenie (zaopatrzeniem

jest np. ywno  ).

W zwi zku z faktem i  nasza firma przechodzi cz ste kontrole Urz du Skarbowego jeste my

uczuleni na takie zapisy.

Prosz  o wyja nienie czy macie Pa stwo preferencj  w przypadku dostawy towarów

stanowi cych wyposa enie jednostki.
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Odpowied  Zamawiaj cego:

Zamawiaj cy, dokonuj c w przesz ci zakupów, zwróci  si  do Dyrektora Izby Skarbowej

w Bydgoszczy o dokonanie interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania preferencyjnej

0% stawki podatku w przypadku dostaw towarów s cych bezpo rednio zaopatrzeniu statków

ywanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu. W otrzymanej interpretacji

zosta o wskazane, e przepis 83 ust. 1 pkt 10 lit.) b ustawy o podatku od towarów i us ug

stanowi, i  stawk  podatku w wysoko ci 0 % stosuje si  do dostaw s cych bezpo rednio

zaopatrzeniu statków u ywanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu (…).

Jednocze nie w dalszej cz ci interpretacji organ dokona  analizy poj cia „towarów s cych

bezpo rednio zaopatrzeniu statków”. Poj cie „zaopatrzy ” zosta o, na podstawie S ownika

zyka polskiego PWN zdefiniowane jako „to, w co kogo  zaopatrzono; rodki do ycia,

ywno , sprz t, ekwipunek stanowi cy wyposa enie kogo  lub czego ”. Na podstawie analizy

stanu prawnego oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Zamawiaj cego, organ

dokonuj cy interpretacji wskaza , e zakres towarów spe niaj cy wymóg bezpo redniego

zaopatrzenia statku u ywanego do ratownictwa lub udzielania pomocy na morzu przewidziany

w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit b ustawy o podatku od towarów i us ug, obejmuje wszystkie dostawy

towarów, które s  bezpo rednio zaopatrzeniu statków s cych ratowaniu ycia na morzu,

 niezb dne do ich eksploatacji i prawid owego, zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania

– ratownictwa i udzielania pomocy na morzu, w tym urz dzenia czno ci radiowej i nawigacji.

 Powy sza interpretacja stanowi element dokumentacji Zamawiaj cego i mo e zosta

udost pniona Wykonawcom na ich wniosek.

Powy sze zapytanie i udzielona odpowied  nie stanowi modyfikacji specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, nie wywo uj c jednocze nie konieczno ci wprowadzenia zmian

w ofertach przez wykonawców

Zamawiaj cy zaznacza, i  nie zostaje przed ony termin sk adania ofert.

Tym samym:

Termin sk adania ofert: 26.05.2010r, godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 26.05.2010r, godz. 12.15.

Niniejsza informacja jest integraln  cz ci  SIWZ i jest wi ca dla Wykonawców bior cych

udzia  w niniejszym post powaniu.

  Dyrektor
                   /-/
         Marek D ugosz

   25.05.2010


