
Dotyczy: Przetarg na dostawę czasopism zagranicznych z dziedziny teorii 

sterowania, matematyki stosowanej, ekonomii i informatyki, w okresie od 

01.01.2011 do 31.12.2011 

Szanowni Państwo, 

Stawki VAT 

W związku z niejasną sytuacją podatkową w roku 2011 Zamawiający proponuje 

złożenie dwóch ofert wariantowych, uwzględniających różne stawki VAT, w 

odniesieniu do czasopism specjalistycznych (odpowiedź Zamawiającego z dnia 

20.07.201 Or). Wykonawca pragnie zauważyć, iż na chwilę obecną nie jest wiadome 

jaka stawka VAT obowiązywać będzie od roku przyszłego na czasopisma 

specjalistyczne i książki. Ministerstwo Finansów zwróci się do Komisji Europejskiej 

(KE) z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmiany dyrektywy regulującej 

wysokość stawek VAT na niektóre artykuły w państwach UE, aby utrzymać 

możliwość ich preferencyjnego opodatkowania. MF podał, że jednocześnie, aby 

ograniczyć skutek ewentualnego wygaśnięcia przepisów dot. preferencyjnych stawek 

VAT, przedstawi projekt nowelizacji ustawy o VAT. Przewiduje on wprowadzenie 

drugiej obniżonej 5 proc. stawki na m.in. książki i czasopisma specjalistyczne. 

W związku z powyższymi informacjami Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić jaka 

stawka VAT będzie stawką obowiązującą w roku 2011, bowiem samo Ministerstwo 

takiej informacji nie podaje. 

Wykonawca wnioskuje zatem by oferty zawierały stawki VAT obowiązujące na 

moment ich składania, tj. w roku 2010, bez konieczności składania ofert wariantowych. 

By jednak Zamawiający miał gwarancję, iż rozliczenia z Dostawcą prowadzone będą 

zogdnie z obowiązującymi stawkami VAT, Wykonawca prosi o wprowadzenie zmian 

w SIWZ poprzez dodanie wymogu zawarcia w projekcie umowy poniższego punktu: 

Strony ustalają, że w przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość 

stawki podatku VAT, cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do 

aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT. 



2. Czasopisma wydawnictwa Taylor & Francis: 

Wykonawca pragnie poinformować, że nieprawdą jest stwierdzenie iż wydawca 

Taylor & Francis zmienia model cenowy w roku 2011. W dalszym ciągu obowiązywać 

będzie model dotychczasowy tj. print + bezpłatny online. Na dowód powyższego 

załączamy wiadomość od wydawcy z dnia 28.07.2010 r. 

Dodatkowo Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca oceniać 

będzie oferty wariantowe print+online, online (odpowiedź Zamawiającego z dnia 

20.07.2010r), skoro dodatkową punktację uzyskuje się za bezpłatne dostępny online. 

Według opinii Wykonawcy opcja ofert wariantowych mija się z celem, dlatego też 

prosimy o zachowanie dotychczasowych wymogów, tj. brak możliwości składania 

ofert wariantowych. 


