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Wójt Gminy Łubniany 

ul. Opolska 104 

46-024 Łubniany 

                                                                                                         Łubniany, dnia 28.08.2013r. 

ZP.271.11.A.2013 

 

 

  

                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                 którzy pobrali SIWZ 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  

                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl

  

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

 

 

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23-08-2013r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie 

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym                  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych              

/Dz. U. z 2013 r., poz. 907/ w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

 

Treść wspomnianych zapytań jest następująca: 

 

Pytanie 1. Proszę o podanie numeru PKOB dla budynków, w których będą montowane 

pompy ciepła, w celu ustalenia stawki podatku VAT. 

 

Pytanie 2. Proszę o podanie czy w przedmiotowym postępowaniu występują przesłanki 

zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT. Jakie? 

 

           Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego                             

w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało 

rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na 

stronie internetowej zamawiającego www.bip.lubniany.pl.  

 

 

 

"Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach 
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Stanowisko Zamawiającego: 

 

Odp.1. Obowiązek prawidłowego zakwalifikowania budynku do właściwej klasy PKOB,                 

w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

przy świadczeniu usług budowlanych związanych z jego budową, remontem, modernizacją, 

termoizolacją czy przebudową ciąży na wykonawcy. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pompy ciepła mają za zadanie wspomóc pracę 

lokalnej kotłowni, z której zasilane w ciepło są budynki: szkoły podstawowej, biblioteki, 

ośrodka zdrowia i budynek remizy OSP. Cały zestaw 4 gazowych, absorpcyjnych pomp 

ciepła z powietrznymi wymiennikami energii zlokalizowany będzie przy budynku remizy 

OSP w którym znajduje się lokalna kotłownia.   

 

 

W ocenie Zamawiającego budynki należą do następującej klasy PKOB: 

- budynek remizy OSP wraz z pomieszczeniami Łubniańskiego Ośrodka Kultury – 1261 

- budynek szkoły podstawowej – 1263 

- budynek biblioteki – 1262 

- budynek ośrodka zdrowia – 1264 

 

Należy jeszcze raz podkreślić jak na wstępie, że obowiązek prawidłowego zakwalifikowania 

budynku do właściwej klasy PKOB ciąży na wykonawcy. 

 

Odp. 2. Ustalenie przesłanek zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT jest prawem  

i obowiązkiem Wykonawcy, jako podatnika i płatnika, dlatego sam na podstawie 

odpowiednich przepisów powinien ustalić wysokość podatku.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w jego opinii nie ma przesłanek do zastosowania 

preferencyjnej stawki podatku VAT. 

 

 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a. 

 

Wójt Gminy Łubniany 

Krystian Baldy 

                                                 

                                                 


