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Olsztyn, 14.07.2016r.
Nr postępowania: 1/PN/ZP/2016
Zamawiający:
Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn

Do wiadomości wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji
przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub
of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów”.
Pytania i odpowiedzi (1)
Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny, działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej treść pytań, które zostały wniesione przez
Wykonawców ubiegających się o udział w przedmiotowym postępowaniu, tj.:
Pytanie nr 1:
(…) pytanie do punktu „Obowiązek podatkowy Zamawiającego” w formularzu ofertowym.
Jak należy rozumieć powstanie obowiązku ? Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną 23%.
Czy wystawienie przeze mnie faktury Zamawiającemu jest równoznaczne z powstaniem obowiązku
podatkowego.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, uprzejmie wyjaśniam, że powyższy fragment formularza
ofertowego ma bezpośredni związek z art. 91 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, który
stanowi, że jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez podatku. Przywołana regulacja dotyczy zatem wyłącznie
okoliczności, w których dochodzi do powstania obowiązku podatkowego (rozliczenia VAT-u) nie po
stronie sprzedającego, lecz nabywcy np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, mechanizm
odwróconego obciążenia VAT. W każdym innym wypadku, Wykonawcy funkcjonujący jako
zarejestrowani płatnicy podatku VAT rozliczają go wg powszechnie obowiązujących zasad. Przy
sporządzaniu Formularza Ofertowego w takim przypadku należy wskazać, że wybór nie prowadzi do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT.
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Pytanie nr 2:
(…) W załączniku nr 8 do SIWZ -wykaz wykonanych usług, wymagają Państwo podania w tabeli nazwy
i adresu zamawiającego. W związku z ustawą o ochronie danych osobowych, czy konieczne jest
podanie z imienia i nazwiska Zamawiającego? Zamawiający to głównie osoby prywatne, dlatego
wolelibyśmy nie udostępniać ich danych jeżeli nie jest to obligatoryjne, by brać udział w postępowaniu
przetargowym.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności wyjaśniam, że Zamawiający wymaga
wskazania nazwy i adresu nie Zamawiającego, lecz Wykonawcy. Z uwagi na okoliczność,
iż przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem publicznym i realizowane jest za pośrednictwem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustaw Prawo zamówień publicznych, wymagana jest pełna identyfikacja Wykonawcy.
Powyższe wynika z zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zapisanej
w art. 8 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo informujemy, że zgodnie
z art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podczas otwarcia ofert Zamawiający zobowiązany
jest podać nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wszelkie
informacje identyfikujące Wykonawcę tj. jego nazwa (imię i nazwisko) oraz adres pojawiają się zatem
m.in. w takich dokumentach jak:
 „Zbiorcze zestawienie ofert” (Pisemna informacja z otwarcia ofert),
 dotyczących rozstrzygnięcia postępowania (np. „Zawiadomienie o wyborze oferty
najkorzystniejszej”),
 Protokół ZP (Protokół z przebiegu całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publikowane odpowiednio w Biuletynie Zamówień
Publicznych,
Wskazane powyżej regulacje wyłączają ochronę danych osobowych w związku z obowiązującą ustawą
o ochronie danych osobowych. Za pośrednictwem niniejszych wyjaśnień, Zamawiający informuje
jednocześnie, że Wykonawca ubiegający się o udział w przedmiotowym postępowaniu, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest w dokumencie pn. „Wykaz
osób biorących udział w realizacji zamówienia” (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ), poprzez wskazanie
imienia i nazwiska, wymienić osoby biorące udział w jego bezpośredniej realizacji. Wobec takiego
dokumentu nie mają zastosowania regulacje dotyczące tzw. tajemnicy przedsiębiorstwa lub ochrony
danych osobowych. Powyższe, także ma związek z ustawowym obowiązkiem respektowania przez
Zamawiającego zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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