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Dotyczy: postępowania nr 21/ZP/21 na: Opracowanie i wdrożenie programu 

federalizacji Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w 

Gdyni oraz Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. 

 

 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

W zadaniu 3 opisanym w przedmiocie zamówienia ujętych jest 14 szkoleń dla kadry 

kierowniczej oraz pracowników administracji obsługujących procesy zachodzące w 

Federalizacji. Dla wyliczenia poprawnie wartości podatku VAT w oferowanej cenie 

przedmiotu zapytania proszę o potwierdzenie, czy zaplanowane w postępowaniu szkolenia 

mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry, a co za tym idzie są 

przedmiotowo zwolnione z podatku VAT zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 

11.03.2004 r. od podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z 

późn. zm. ):  

zwalnia się usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 

wymienione w punkcie 26: 

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów  

o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub  

c) finansowane w całości ze środków publicznych. 

 

Odpowiedź 1: 

Zaplanowane szkolenia nie będą służyły podniesieniu kwalifikacji kadry. 

W związku z powyższym nie ma zastosowania  art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia  

11.03.2004 r. od podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054  

z późn. zm.).  

 

Pytanie 2: 

Do Specyfikacji Warunków Zamówienia dołączony został wzór umowy o świadczenie usług. 

Zgodnie z jej zapisem wynagrodzenie może zostać zapłacone po wykonaniu wszystkich zadań 

przewidzianych w Umowie. Czy możliwe jest przyjęcie rozliczeń etapowych, tak aby 

wynagrodzenie mogło być wypłacane w częściach, w miarę postępów realizacji projektu i na 

podstawie oddawanych etapów prac? 
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Odpowiedź 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenia etapowe. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona zmian do umowy. 

 

 

Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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