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Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 

2014r. do 31 maja 2015r.” 
 

   W związku ze złożonym przez wykonawcę zapytaniem - prośbą dotyczącą wyżej 

wymienionego postępowania przekazuję na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) treść zapytania - prośby 

wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pyt.1 Mając na uwadze zapisy art.38 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2013r. poz. 984, 1047, i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146 oraz przede 

wszystkim bezpieczeństwo Pastwa jednostki w zakresie współodpowiedzialności za 

zobowiązania powstałe w podatku VAT w obrocie towarami wrażliwymi, w tym olejem 

opałowym lekkim, zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówieni ww. zadania w zakresie zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego w tym zakresie poprzez wprowadzenie wymogu posiadania przez 

Wykonawców kaucji gwarancyjnej: 

         W celu ograniczenia wyłudzenia podatku VAT w obrocie tzw. towarami wrażliwymi, w 

tym paliwami od 01.10.2013r. wprowadzono instytucję odpowiedzialności podatkowej 

nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w przypadku dostaw tych 

towarów. 

         Ustawodawca dopuścił możliwości wyłączenia odpowiedzialności podatkowej nabywcy. 

Jedną z takich przesłanek jest skorzystanie z instytucji kaucji gwarancyjnej. 

         Kaucja gwarancyjna to mechanizm wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 26 lipca 

2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2013, poz.1027). 

          Zawiera zasadę, zgodnie z którą podatnik o którym mowa w art.15 Ustawy z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. 

zm.) (tj. który prowadzi działalność gospodarczą), na rzecz którego dokonano dostawy 

towarów wrażliwych w myśl Załącznika 13 do ww. ustawy, odpowiada solidarnie wraz z 

podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku 

proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika. 

        Szczegółowy wykaz we wspomnianym załączniku obejmuje m.in. niektóre wyroby 

stalowe, złoto nieobrobione czy też pod pozycją 10 oleje napędowe i pod pozycją 11 

oleje opałowe. 

        Zgodnie z dyspozycja art. 105a ust.1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług 

przesłanki dotyczące solidarnej odpowiedzialności nabywcy oraz sprzedawcy muszą 

zostać spełnione jednocześnie. Dotyczy to przypadku, gdy: 

         - przedsiębiorca nabywa towary wrażliwe określone w załączniku 13, 

         - wartość nabywanych towarów netto od jednego dostawcy przekroczyła w danym 



miesiącu kwotę 50.000 zł oraz 

         - w chwili dokonania dostawy towarów wrażliwych podatnik wiedział lub miał 

uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku, która 

przypada na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów  lub jej część, nie zostanie 

wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. 

         Ostatnia wskazana przesłanka, odnosi się do uzasadnionych podstaw co do 

nierzetelności sprzedawcy. Chodzi tutaj przede wszystkim o okoliczności, które 

odbiegałyby od tych standartowych, zazwyczaj występujących w obrocie towarami 

wrażliwymi. Przykładem może być fakt dostarczenia podatnikowi towaru po cenie 

znacznie odbiegającej od jego wartości rynkowej, przy czym obniżka wartości nastąpiła 

bez ekonomicznego uzasadnienia. 

         Art.105a ust.3 oraz ust.4 ustawy o VAT wskazuje prawo podatnika do wyłączenia 

odpowiedzialności solidarnej nabywcy, pod warunkiem, że ten złoży kaucję 

gwarancyjną. Celem wpłaty określonej sumy jest przede wszystkim zabezpieczenie 

interesów Skarbu Państwa przed powstaniem ewentualnych zaległości podatkowych u 

podmiotu wpłacającego. 

         Do odpowiedzialności takiej nie dojdzie bowiem, jeżeli na dzień dokonania dostawy 

towarów wrażliwych zostaną spełnione kumulatywnie następujące warunki: 

         - dane sprzedawcy zostaną zamieszczone w wykazie podmiotów, które dokonały złożenia 

kaucji gwarancyjnej oraz 

         - kwota kaucji gwarancyjnej była równa co najmniej jednej piątej kwoty podatku 

należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz 

danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł. 

         Jak wskazuje art.105b ust.1 ustawy o VAT, podmiot dokonujący dostawy towarów 

wrażliwych, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie 

skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą  zabezpieczenie zapłaty podatku w związku 

z dokonywaniem dostaw tych towarów. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych 

oceniany jest według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej. 

         Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty 

podatku należnego od przewidywanej przez sprzedawcę w danym miesiącu wartości 

sprzedaży towarów, o których mowa w Załączniku nr 13 do ustawy, i jednocześnie nie 

może być niższa niż 200.000 zł, a od 01.01.2014r. nie niższa niż 1.000.000,- zł. 

         Istotną informacją dla podatników zajmujących się handlem tego rodzaju towarami jest 

to że wykaz podmiotów, które dokonały złożenia kaucji gwarancyjnej, prowadzony jest w 

formie elektronicznej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Co 

więcej, sam wykaz udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje 

zawarte w wykazie umożliwiają nabywcom dokonanie oceny, czy transakcje z danym 

dostawcą mogą być obarczone ryzykiem wystąpienia solidarnej odpowiedzialności. 

         Na stronie internetowej http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/ widnieje ciągle 

uaktualniany wykaz firm – dostawców paliw „tzw. bezpiecznych” posiadających 

wniesioną kaucję gwarancyjną i z którymi handel nie powoduje zagrożenia 

współodpowiedzialności za zobowiązania podatkowe VAT sprzedawcy. 

         Jeżeli Dostawca nie znajduje się na tej liście to istnieje duże ryzyko iż firma ta może 

posiadać zaległości w opłatach podatkowych i co najważniejsze, jako dostawca towaru 

wrażliwego wymienionego w załączniku nr 13 do ww. ustawy, z racji braku wniesionej 

kaucji gwarancyjnej, a przy spełnieniu wymienionych wyżej warunków, naraża 

odbiorców, w tym reprezentowany przez Państwa podmiot na odpowiedzialność 

solidarną w zapłacie podatku VAT. 

         Dlatego też reasumując, na podstawie art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 

http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/


423, 768, 811 i 915) wnosimy o wprowadzenie do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia rzeczonego postępowania zapisów dotyczących konieczności posiadania 

przez Wykonawców wniesionej kaucji gwarancyjnej jako warunku udziału w 

postępowaniu i jako zabezpieczenia interesów reprezentowanych przez Państwa 

podmiotów w wyżej wskazanym zakresie.  

 

Ad. 1 Zamawiający nie będzie wprowadzał zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

         Art. 105 a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U.z 2011r. 

Nr 177, poz.1054 ze zmianami) dotyczący odpowiedzialności podatkowej nabywcy nie 

będzie miał zastosowania przy zakupie oleju opałowego przez Gminę Cisek. 

 

Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionych wyjaśnień przy przygotowaniu Państwa oferty. 
 

 

 

A/a 

 
       WÓJT 

/-/ Alojzy Parys 


