
 

Białystok, dnia 26 kwietnia 2019 r.  
Zamawiający:  
Podlaska Komunikacja Samochodowa  
Nova Spółka Akcyjna  
ul. Bohaterów Monte Casino 8  
15-783 Białystok  

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr  
PKS NOVA - PT/04/2019/1 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla 

spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna. 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów SIWZ Rozdział V pkt 15 mówiący o konieczności 

posiadania przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej w wysokości 10 mln zł, o której mowa w 

art. 105 b ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 

2018 roku, poz 2174 ze zmianami). Zamawiający może odstąpić od w/w warunków, i być 

jednocześnie zwolnionych z solidarnej odpowiedzialności, którą wprowadzają przepisy 

dotyczące kaucji gwarancyjnej ustawy o podatku od towarów i usług, gdy przy dokonywaniu 

płatności za dostarczone paliwa zastosuje mechanizmu podzielonej płatności. Na mocy art. 

108c ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. 

U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) w przypadku zapłaty za 

dostarczony towar z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności przepisu art. 105a 

ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług o solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego 

nie stosuje się. Zmiana zapisów SIWZ pozwoli przystąpić do postępowania przetargowego 

innym Wykonawcom, którzy spełniają pozostałe warunki udziału i gwarantują 

Zamawiającym wyłączenie z solidarnej odpowiedzialności poprzez wykorzystanie procedury 

split payment.  

 

 

 



Wyjaśnienie nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu rozdziału III pkt 15 

SIWZ (w pytaniu Wykonawca błędnie oznaczył rozdział jako V) dotyczącego wymogu 

posiadania przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej w wysokości 10.000.000 zł (słownie: 

dziesięć milionów złotych).  

 

Pytanie nr 2: 

Jako jeden z warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był 

wpisany jako podmiot, który złożył kaucję gwarancyjną. Czy Zamawiający odstąpi od 

powyższego wymogu jednocześnie zgadzając się na zastosowanie procedury split-payment, 

tzw. podzielonej płatności? 

 

Wyjaśnienie nr 2: 

Zgodnie z wyjaśnieniem nr 1.  

 

 


