
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Doradztwo podatkowe, obejmujące doradztwo z zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT Gminy – Miasto Płock oraz

ocenę zasadności utworzenia grupy VAT przez jednostki organizacyjne Gminy – Miasto Płock.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO PŁOCK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016086

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Płock

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 243671760

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@plock.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowybip.plock.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00079749/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-09 09:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00069288/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Zamawiający wymaga, aby:
4.1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- co
najmniej 3 zamówienia polegające na przeprowadzeniu prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 50.000 osób, w tym co najmniej 1 zamówienie na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 osób;
4.2) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- co
najmniej 3 zamówienia trwające co najmniej 6 miesięcy (każde z nich) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o liczbie
mieszkańców powyżej 100.000 osób obejmujące swym zakresem: 
a) doradztwo podatkowe - Vat należny,
b) doradztwo podatkowe - Vat naliczony,
c) przygotowanie wniosków o wydanie: interpretacji indywidualnych w zakresie podatku od towarów i usług oraz wiążącej
informacji stawkowej,
d) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozpoznawaniu zdarzeń mogących mieć związek z koniecznością
raportowania schematów podatkowych. 
4.3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego minimum 4 osoby posiadające
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uprawnienia radcy prawnego/adwokata lub uprawnienia do wykonywania usług doradztwa podatkowego zgodnie z ustawą z
5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2117) posiadające co najmniej 5-cio letnie doświadczenie
w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego, spośród których Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą* prace
zespołu odpowiedzialnego za realizację przedmiotu zamówienia.

Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi wskazać tą samą osobę- koordynatora, której doświadczenie będzie
podlegało ocenie w kryterium oceny ofert.

Po zmianie: 
Zamawiający wymaga, aby:
4.1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- co
najmniej 3 zamówienia polegające na przeprowadzeniu prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT mających na
celu odzyskanie przez jednostkę podatku VAT naliczonego (w szczególności analiza kosztów pod względem możliwości
odliczenia w powiązania ze sprzedażą opodatkowaną, określenie współczynnika i prewspółczynnika, przygotowanie
wniosków o interpretację indywidualną, reprezentacja przed organami podatkowymi) a także dokonywane korekt
centralizacyjnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 50.000 osób, w tym co
najmniej 1 zamówienie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 osób;
4.2) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- co
najmniej 3 zamówienia trwające co najmniej 6 miesięcy (każde z nich) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (dla
różnych jednostek samorządu terytorialnego) o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 osób obejmujące swym zakresem: 
a) doradztwo podatkowe - Vat należny,
b) doradztwo podatkowe - Vat naliczony,
c) przygotowanie wniosków o wydanie: interpretacji indywidualnych w zakresie podatku od towarów i usług oraz wiążącej
informacji stawkowej,
d) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozpoznawaniu zdarzeń mogących mieć związek z koniecznością
raportowania schematów podatkowych. 
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w ramach jednej lub kilku umów. 
4.3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego minimum 4 osoby posiadające
uprawnienia radcy prawnego/adwokata lub uprawnienia do wykonywania usług doradztwa podatkowego zgodnie z ustawą z
5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2117) posiadające co najmniej 5-cio letnie doświadczenie
w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego, spośród których Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą* prace
zespołu odpowiedzialnego za realizację przedmiotu zamówienia.

Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi wskazać tą samą osobę- koordynatora, której doświadczenie będzie
podlegało ocenie w kryterium oceny ofert.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z
załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy- Załącznik 4. 
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówieniem, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów /jeżeli dotyczy/ - Załącznik nr 3.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-03-11 10:00

Po zmianie: 
2022-03-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-03-11 10:15
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Po zmianie: 
2022-03-15 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-04-09

Po zmianie: 
2022-04-13
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