Oleśnica, dnia 12.05.2021 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
Dotyczy: Rozbudowa małej architektury – Plac Zwycięstwa w Oleśnicy
Znak sprawy: MT.481.5.2021
Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie

treści SWZ.
W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.
Pytanie nr 1
1. W nawiązaniu do postępowania nr MT.481.5.2021 pn: "Rozbudowa małej architektury – Plac
Zwycięstwa w Oleśnicy" proszę o informację, jaką stawkę VAT powinni zastosować
Wykonawcy? Zamówienie obejmuje zarówno roboty budowlane jak i zieleń?
Odpowiedź:
Zamawiający w SWZ (rozdział XII pkt. 7) wskazał, iż: „Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT
należy do obowiązku Wykonawcy”. Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania wiążącej
interpretacji w zakresie właściwej stawki Vat, w inny sposób, aniżeli poprzez wyraźnie wskazanie
sposobu obliczania ceny w ofercie. Zgodnie z sentencją wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6
maja 2011 r. (sygn. akt KIO 874/11), przepisy prawa podatkowego wskazują, iż ustalenie wysokości
podatku od towarów i usług obejmuje również wybór stawki i spoczywa na Wykonawcy.
Na gruncie przepisów prawa podatkowego obowiązek zaklasyfikowania do właściwego grupowania
statystycznego, a w konsekwencji zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług
spoczywa na Wykonawcy. To na podatniku podatku od towarów i usług, a zarazem wystawcy faktury)
ciąży obowiązek prawidłowego ustalenia stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do
dokonywanej transakcji. W myśl bowiem art. 103 ustawy o VAT podatnicy oraz inne podmioty
wystawiające faktury są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania
i wpłacania podatku w ustalonych terminach na rachunek urzędu skarbowego. Zatem to wykonawca
składający ofertę winien w niej uwzględnić odpowiednią - jego zdaniem - stawkę podatku od
towarów i usług, to on potem będzie wystawiał na rzecz zamawiającego fakturę (lub faktury) za
wykonanie zamówienia/jego części. Powyższe oznacza, że przyjęcie w cenie towaru lub usługi takiej
lub innej stawki podatku od towarów i usług jest wyłącznym uprawnieniem podatnika -wystawcy
faktury (czyli wykonawcy na gruncie zamówień publicznych).
W sytuacjach wątpliwych dotyczących zastosowania stawki VAT w odniesieniu do danej transakcji
warto wystąpić do Krajowej informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji
stawkowej.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający może jedynie zasugerować, że roboty budowlane
wykonywane są poza budynkiem i stawka vat wynosi odpowiednio 23%.
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