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Egz. poj. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, informuję, 

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dla odnowienia klasy,  

w tym remontu dokowego, dwóch jednostek pływających typu Patrol 240 o numerach burtowych SG-111 

i SG-112 do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi 

(zachowano pisownię oryginalną): 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy uzasadnienia nomenklatury dotyczące stawki VAT 0%. 

Prosimy o uszczegółowienie czy jednostki patrolowe SG111 i SG 112 służą również jako jednostki 

ratownicze do ratowania ludzi na morzu? Czy to są tylko jednostki patrolowe. 

W nomenklaturze CN 8906 90 10 w ustawie vat 0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o VAT: łodzie 

ratunkowe, pełnomorskie lodołamacze. 

Prosimy o wiążącą informację stawkową  z Krajowej Informacji Skarbowej czy można zastosować 

stawkę VAT 0%. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. Ust. Z 2020 poz. 

680)  jednostki pływające Straży Granicznej  przewidziane są do współdziałania ze służbą  SAR                  

w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych na morzu.  

 

Zamawiający nie dysponuje wiążącą informacją stawkową z Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie 

stawki podatku VAT na usługi. 

 

Przedmiotowe wyjaśnienie treści Specyfikacji jest wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy  

je uwzględnić w treści oferty.  

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści Specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający nie wyznacza nowego terminu składania ofert. 
 

 Zastępca Komendanta 

     Morskiego Oddziału Straży Granicznej 

                   kmdr ppor. SG Lesław Krysa 
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