Warszawa, dnia 26 września 2022 r.
BRPD/ZP/20/2022
Do Wykonawców postępowania
Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka, ogłoszonego w BZP nr
2022/BZP 00353923/01 z dnia 2022-09-19
Działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872,
1079), Zamawiający przedstawia wyjaśnienia treści SWZ i zmienia SWZ zgodnie z
poniższym:
Pytanie nr 1:
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka” znak sprawy BRPD/ZP/20/2022
uprzejmie informujemy Państwa, że z dniem 1 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy
dotyczące zastosowania stawki od towarów i usług (VAT) w stosunku do książek,
broszur i podobnych materiałów drukowanych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw ( Dz.U z 2019r., poz. 175), „[…] od dnia 1 listopada 2019 r. stosuje się
stawkę podatku w wysokości 5% w odniesieniu do następujących towarów i usług:[…] a)
Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane nawet w pojedynczych arkuszach
z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901) […]” Jednocześnie zgodnie z art. 41 ust. 2a w zw. z
poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz.685 t. j.) stawkę 5% podatku VAT stosuje się dla książek,
broszur i podobnych materiałów drukowanych, nawet w pojedynczych arkuszach- z
wyłączeniem ulotek. W związku z powyższym pozycja nr 5 Opisu przedmiotu
zamówienia tj. Składana konwencja w nakładzie 5000 sztuk mająca charakter
broszurowy powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 5 %, a nie jak
Państwo wskazujecie w formularzu ofertowym 23%. Prosimy o załączenie poprawnego
formularza ofertowego z zastosowaniem 5 % stawki VAT dla powyższego produktu.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że konwencja składana opisana pod poz. 5 OPZ stanowi materiał
marketingowy kwalifikowany jako ulotka i objęty stawką 25 % VAT. Zamawiający nie
wprowadza zmian w opisanym zakresie.

Jednocześnie zgodnie z art. 284 ust. 3 uPzp Zamawiający przedłuża termin składania
ofert do dnia 29 września 2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tej dacie o
godz. 13:00. W konsekwencji termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 28
października 2022 r. Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w
następującym zakresie:
1) w rozdz. XIII SWZ ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami rozdz. XII SWZ, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29 września 2022 r. do godziny 12:00. Za datę przekazania oferty
przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.”
2) w rozdz. XV SWZ ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie
„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, to jest do dnia 28 października 2022 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 uPzp),
a pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.”

JUSTYNA
SOKOŁOWSK
A

Elektronicznie
podpisany przez
JUSTYNA SOKOŁOWSKA
Data: 2022.09.26
12:37:07 +02'00'

2

