
 

Poznań, dnia 16.10.2019 roku 

 

Ogród Zoologiczny w Poznaniu 

 

 

SZ/271/28/2019 

Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa zwierząt karmowych. 

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej Ustawy, dnia 14 października 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

dotyczące w/w postępowania. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o określenie w jaki sposób ustalić wartość zamówienia brutto, ponieważ w formularzu ofertowym 

zamawiający wskazuje aby "cenę brutto" ustalić w oparciu o iloraz "liczby sztuk" (2) z "ceną jednostkową brutto". 

Jednak przy założeniu że cena jednostkowa jest niską wartością dodanie do niej podatku VAT może dać wynik 

taki sam jak cena netto. Wynika to z faktu, że nie ma mniejszej wartości niż jeden grosz. Prawidłowo wartość 

brutto w rachunkowości powinno się określić w następujący sposób: 

cena jednostkowa netto x ilość sztuk = wartość netto do której dodajemy podatek VAT co daje nam wartość 

brutto 

Dla przykładu wg tabeli zamawiającego przyjmując jako cenę jednostkową jako 3 grosze i wartość podatku 23% 

10 sztuk (ilość sztuk)  0.03 PLN (cena jednostkowa netto)  + 23% VAT = 

0,30 PLN (cena netto) = 0,30 PLN (cena brutto) 

Zaś wg. zasad rachunkowości wyglądałoby to następująco: 

10 sztuk (ilość sztuk) x 0,03 (cena jednostkowa netto)  = 0,30 PLN (cena netto) + 23% VAT = 0,37 PLN (cena 

brutto) 

Jak widać powyżej ceny końcowe brutto się znacząco różnią. Prosimy więc o określenie, który sposób będzie 

prawidłowy 

 

Odpowiedź nr 1: 

W Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał sposób wyliczenia ceny 

brutto.  

Ponadto w pkt. 15. 2 i 15.4 SIWZ zostało wskazane, że cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Co oznacza, że Wykonawca przy określaniu poszczególnych elementów winien stosować się 



matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. jeśli trzecia liczba bo przecinku jest mniejsza lub równa 4 to 

zaokrąglamy w dół, natomiast jeśli jest równa lub większa od 5 należy zaokrąglić w górę. 

 

 

Bartosz Kozłowski 
Specjalista ds. zamówień publicznych 

 


