
 

 

Znak sprawy: 143/PN/2021               Warszawa, dnia 02.03.2022 r. 
 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 143/PN/2021 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Wykonanie w latach 2022 – 2023 robót utrzymaniowych wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy. 
 

 
KOMUNIKAT NR 3 

 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
W kosztorysach znajdujących się w Załącznikach nr 7A, 7B, 7C i 7D do SWZ, w formułach 
Zamawiającego, „zaszyta” jest w procedurę obliczania pozycji „Podatek VAT” i „Wartość 
BRUTTO” 23% stawka VAT.  
Wykonawca uważa, iż stawka podatku VAT powinna wynosić 8% dla konserwacji wałów 
przeciwpowodziowych, co znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidulanej 
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2018 r. (0115-KDIT1-
1.4012.154.2018.2.NK), w której organ podatkowy zgodził się z Wnioskodawcą, że prace 
polegające na bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych, rzek, kanałów i innych 
cieków wodnych, ręczne i mechaniczne wykoszenie traw i porostów wraz z ich wygrabieniem, 
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.12.0 - usługi związane z zagospodarowaniem 
pozostałych terenów zieleni i powinny być objęte stawką VAT 8%.  
Oczywiście, gdyby nawet przyjąć, że w analizowanej sytuacji nie będziemy mieć do czynienia 
ze świadczeniem kompleksowym, tylko z czynnościami niezależnymi od siebie, 
to i tak dla każdej z tych czynności zastosowanie powinna znaleźć stawka VAT 8%, czyli:  

1. wszystkie czynności związane z wykaszaniem, ścinaniem, usuwaniem chwastów, 
drzew itd. powinny zostać zaklasyfikowane do poz. 52 załącznika nr 3 do ustawy 
o VAT – „usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni"; (PKWiU: 81.30);  

2. zbierania zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów oraz powalonych 
konarów drzew i gałęzi, a więc – najogólniej rzecz ujmując – sprzątanie terenu, 
załadunek i wywóz – najprawdopodobniej poz. 33 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, 
tj. „usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne” (PKWiU 
38.21.2). Wynika to z tego, że dział 38, obejmuje m.in. usługi związane ze zbieraniem 
odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki, resztek typu zarośla, krzewy, gruz, 
tłuczeń, etc.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powyższych wątpliwości dot. kosztorysów 
i tam „wskazanej” stawki VAT 23%. 



Odpowiedź: 
Formuły określone w formularzach stanowiących załączniki nr 7A, 7B, 7C i 7D do SWZ, 
w pozycjach „Podatek VAT” zostały umieszone omyłkowo. Jednoczenie wyjaśniam, 
że zgodnie z Interpretacją Indywidulaną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 
z 11.05.2018 r., nr 531352/I (sygn.: 0115-KDIT1-1.4012.154.2018.2.NK)  w przypadku 
zakwalifikowania prac polegających na ręcznym i mechanicznym wykaszaniu traw 
i porostów (wraz z ich wygrabieniem) na wałach przeciwpowodziowych, skarpach rzek 
i kanałów do usług w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 – „usługi związane 
z zagospodarowaniem terenów zieleni” zastosowanie znajdzie stawka podatkowa 8%. 
Należy przy tym mieć na uwadze, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
w przedmiotowej informacji wskazał, że nie jest uprawniony do przyporządkowywania 
formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego 
a interpretację wydano w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę 
we wniosku. 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp, zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje informację o zmianie treści SWZ w 
zakresie: 

 Załącznik nr 7A do SWZ - Kosztorys część 1 (załącznik nr 1 do UMOWY); 
 Załącznik nr 7B do SWZ - Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY); 
 Załącznik nr 7C do SWZ - Kosztorys część 3 (załącznik nr 1 do UMOWY); 
 Załącznik nr 7D do SWZ - Kosztorys część 4 (załącznik nr 1 do UMOWY). 

Załączniki otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 Załącznik nr 7A do SWZ - Kosztorys część 1 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 02.03.2022; 
 Załącznik nr 7B do SWZ - Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 02.03.2022; 
 Załącznik nr 7C do SWZ - Kosztorys część 3 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 02.03.2022; 
 Załącznik nr 7D do SWZ - Kosztorys część 4 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 02.03.2022. 
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