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CZASOPISMA, CZYLI WYBRANE PROBLEMY ZAMAWIAJĄCEGO 
 
  

Postępowania, których przedmiotem zamówienia jest prenumerata czasopism dotyczą 

tylko pewnej grupy zamawiających. Zwykle są to szkoły wyższe, instytuty naukowe  

i badawczo-rozwojowe, czytelnie oraz biblioteki. Wydawałoby się, że prenumerata prasy to 

„wdzięczny” przedmiot do przeprowadzenia postępowania, choćby z uwagi na fakt, że do 

opisu przedmiotu zamówienia wystarczą dane na temat tytułu, wydawcy, numeru ISSN  

i rocznika. Ponadto, z oczywistych powodów, nie ma tutaj możliwości składania ofert 

wariantowych oraz możliwości błędnego zrozumienia przez wykonawców wymagań 

dotyczących przedmiotu zamówienia. Jednakże, o ile wykonawcy sporadycznie natrafiają na 

kłopoty, to zamawiający chcący zamówić prenumeratę czasopism na brak owych  kłopotów 

narzekać nie mogą. 

W niniejszym referacie zaprezentowano najistotniejsze problemy z jakimi może zetknąć 

się zamawiający podczas przygotowania i przeprowadzania postępowania, którego 

przedmiotem jest prenumerata prasy.  

W referacie podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na najczęściej występujące 

wątpliwości zamawiającego. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – USŁUGA CZY DOSTAWA? 

 

Prenumerata czasopism jest dostawą czy usługą? 

W pierwszej kolejności zamawiający zobowiązany jest do ustalenia rodzaju oraz wartości 

przedmiotu zamówienia, ponieważ elementy te będą decydowały o przepisach jakie 

zamawiający będzie stosować podczas przeprowadzania postępowania. 

Otóż ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i na stronach 

internetowych zamawiających wskazują na różnorodność interpretacji przepisów w tej 

kwestii. 

Dostawa zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jest to 

nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu czy dzierżawy.  
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Usługa to wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 

dostawy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV), do których stosowania zobowiązuje nas art. 30 ust. 4 ustawy, możemy tam znaleźć 

kody dotyczące dostaw tj.: 

22200000-2  - gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny, 

22210000-5  - gazety, 

22211000-2  - dzienniki, 

22212000-9  - czasopisma, 

22212100-0  - wydawnictwa seryjne, 

22213000-6  - magazyny 

ale również  

78400000-1  - usługi prenumeraty, dotyczące usług, kod który najczęściej stosowany jest 

przez zamawiających. 

Rozwiązanie problemu związanego z określeniem rodzaju zamówienia w przypadku 

prenumeraty czasopism możemy znaleźć w art.6 ust. 1 uPzp, który mówi, że jeżeli 

zamówienie obejmuje jednocześnie dostawy oraz usługi to do jego udzielenia stosuje się 

przepisy ustawy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego udział w danym 

zamówieniu jest największy. Nie ma wątpliwości, że w przypadku prenumeraty prasy wartość 

dostawy (czasopism) stanowi główną wartość zamówienia w stosunku do wartości usługi 

prenumeraty, która wiąże się z przesyłaniem czasopism, obsługą reklamacyjną  

i prowadzeniem dokumentacji związanej z dostawą.  

W związku z powyższym zastosowanie do opisu jako kodu podstawowego kodu 

78400000-1 wydaje się być błędne i zastosowanie go może mieć charakter jedynie 

uzupełniający do opisu przedmiotu zamówienia, a do przeprowadzenia postępowania 

należy stosować przepisy dotyczące dostaw. 

 

Co z dostawami czasopism w wersji on-line? 

Dostawa czasopisma w wersji on-line polega na udostępnieniu pełnego tekstu dokumentu 

(czasopisma) w wersji elektronicznej za pośrednictwem specjalnej platformy posadowionej na 

serwerze dostawcy, która stanowi pomost transmisyjny. Świadczenie takie nie może być 

zakwalifikowane jako usługa transmisja danych, które usługi na rzecz szkoły wyższej 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku 

VAT. Jest to bowiem nie usługa transmisji danych, ale nabywanie praw do korzystania z 

elektronicznej wersji czasopisma. 
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WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

 

Jak obliczyć wartość zamówienia? 

Prenumerata prasy jest typowym przykładem dostaw powtarzających się okresowo. Wobec 

powyższego wartość zamówienia na prenumeratę prasy zamawiający winien ustalić zgodnie z 

art. 34 ust. 1 ustawy. Tym samym istnieją dwie drogi postępowania;  

1) wartością zamówienia będzie łączna wartość dostaw należących do tej samej grupy 

określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień udzielanych w terminie poprzednich 12 m-cy 

lub poprzednim roku budżetowym. Przy czym należy pamiętać o uwzględnieniu zmian 

ilościowych zamawianych dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego 

wskaźnika cen towarów (prasy).  

2) alternatywnie wartością zamówienia będzie łączna wartość zamówień, których 

zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze 

lub dostawie, albo w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, oczywiście 

jeżeli jest on dłuższy niż 12 miesięcy. 

 Zgodnie z powyższym ustawodawca daje zamawiającym prawo wyboru. Jeżeli weźmie 

się pod uwagę pierwszy sposób ustalania wartości, to zamawiający musi się liczyć  

z tym, że wartość zamówienia będzie stanowiła sumę wartości dostaw znajdujących się w tej 

samej grupie CPV. Oznacza to m.in., że w przypadku prasy będzie to łączna wartość prasy 

krajowej jak i zagranicznej. Drugi sposób natomiast nie obliguje zamawiających do 

sumowania wartości według słownika CPV, a do ustalenia wartości na podstawie 

przewidywanych zamówień. Należy jednak mieć na uwadze art. 34 ust.2, który zakazuje 

ustalania wartości  zamówienia w celu uniknięcia przepisów ustawy.  

Nie będzie więc naruszeniem prawa wykorzystanie przez zamawiającego metody 

ustalenia wartości określonej w art.34 ust.1. pkt.2. 

 

SPOSÓB OBLICZANIA CENY  

 

0, 7, 22 % VAT  ? 

W przypadku postępowań, których przedmiotem jest prenumerata prasy,  

a w szczególności czasopisma zagraniczne, często powstają problemy związane z błędnym 

naliczaniem podatku od towarów i usług VAT. Dla prawidłowego przebiegu postępowania 

ważne jest by w instrukcji dla wykonawcy znalazły się wytyczne dotyczące sposobów 

 3



obliczenia ceny i sporządzenia oferty. Jak wiadomo ofertę, która zawiera błędy w obliczeniu 

ceny należy odrzucić zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.6.   

W myśl rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług – czasopisma importowane objęte są 0%, 7% i 22% stawką podatku VAT. Zgodnie z 

załącznikiem nr 3 poz. 49 w/w ustawy opodatkowaniu 7% stawka podatku VAT podlegają 

„gazety, magazyny, czasopisma – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych 

przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: 

wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub 

odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. Jednocześnie zgodnie z art. 

146 ust. 1 lit. a i b do dnia 31 grudnia 2007 r. do dostaw w kraju, wewnątrzwspólnotowego 

nabycia i importu czasopism specjalistycznych stosuje się stawkę podatku w wysokości 0 %, 

W przypadku czasopism specjalistycznych, przez które należy rozumieć (zgodnie  

z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku): 

- wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 

4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności 

kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej  

i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych  

i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów 

(numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące 

się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, 

z wyjątkiem: 

 1) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji 

bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych 

dla szerokiego kręgu czytelników; 

 2) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści 

nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, 

wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych 

powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących 

ustroje totalitarne; 

 3) wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone 

nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, 

w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów  

i katalogów reklamowych; 
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 4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub 

inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków 

opatrzonych opisem lub nie; 

 5) publikacji, w których więcej niż 20 % powierzchni jest przeznaczone na 

krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe; 

 6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, 

informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego; 

 7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu, 

stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 0% . 

   

  Przedstawione  uregulowania prawne wskazują , że stawki 0% podatku od towarów  i 

usług (VAT) nie stosuje się do czasopism, na których nie została uwidoczniona wysokość 

nakładu, a więc również dla czasopism, które dopiero ukażą się w danym roku.  Naliczenie 

stawki 0% VAT możliwe jest jedynie w przypadku gdy wysokość nakładu została 

nadrukowana w stopce czasopisma w roku prenumeraty. 

  W związku z powyższym zamawiający winien wymagać, by w celu możliwości 

porównania ofert, wykonawcy naliczyli 7% stawkę podatku VAT (zgodnie z zał. nr 3 poz. 49 

do Ustawy o podatku od towarów i usług) na wszystkie czasopisma drukowane.  

Ponadto wskazane jest aby w warunkach umowy zamieścili zapis, iż w przypadku ukazania 

się pierwszego numeru czasopisma, na którym wydawcy umieszczą wysokość nakładu i który 

nie przekroczy 15000 egzemplarzy wykonawca wystawi fakturę z odpowiednia stawką VAT.  

  Kolejny problem pojawia się często w przypadku czasopism na nośnikach 

elektronicznych. Nie obejmuje ich 7% stawka podatku VAT, gdyż nie są to czasopisma 

wytarzane metodami poligraficznymi, o których mowa w załączniku nr 3 poz. 49 do Ustawy  

o podatku od towarów i usług. Także zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług 

jest niezgodne z przepisami, bowiem : 

- nie jest to czasopismo specjalistyczne w rozumieniu przepisu art. 146 ust. 1 pkt. 3 lit 

„a” tiret drugi, gdyż nie spełnia przesłanek w nim zawartych dotyczących nakładu jak  

i nie występuje tam symbol ISSN, 

- nie jest to także usługa, o których mowa w zał. nr 4 poz. 13. do w/w ustawy. 

Ten przedmiot zamówienia nie znajduje się także w innych załącznikach do Ustawy o 

podatku od towarów i usług w związku z czym należy uznać, iż w tym przypadku prawidłowo 

naliczony podatek winien wynosić 22%. 
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 Jak nakazuje art.36 ust.1. pkt.16 prawa zamówień publicznych, zamawiający musi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia podać m.in. opis  sposobu obliczenia ceny 

oferty. Mając na uwadze przedstawione powyżej uwarunkowania prawne odnośnie podatku 

od towarów i usług (VAT), warto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieścić 

zapis: 

„Cena podana w ofercie powinna obejmować cały zakres zamówienia. Cena oferty winna 

być określona przez wycenę analityczną prenumeraty tytułów wyszczególnionych w 

załączniku nr ..........., oraz uwzględniać wszystkie opłaty związane z dostawą, koszty 

transportu, podatki i in. opłaty, oraz ewentualne upusty (rabaty). 

UWAGA ! Do ogólnej wartości prenumeraty wszystkich czasopism w formie drukowanej 

należy dodać w końcowym wyliczeniu 7% VAT. Do cen prenumeraty wszystkich 

pozostałych czasopism (w formie elektronicznej: on-line, CD-ROM, itp.) należy doliczyć 

stawkę VAT 22%.” 

 

OCENA OFERT 

 

A co w przypadku oferty wykonawcy zagranicznego?  

  

 W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są czasopisma zagraniczne zamawiający musi 

brać pod uwagę możliwość otrzymania oferty od wykonawcy zagranicznego. 

 Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Kryteriami oceny ofert w każdym przypadku dotyczącym dostaw jest 

cena i ewentualnie inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Z uwagi na 

trudności z ustaleniem miarodajnych kryteriów przedmiotowych najczęściej stosuje się tylko 

jedno kryterium oceny ofert tj. cenę z wagą 100%. 

 Cena – w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr. 97, poz. 1050 ze 

zm.) jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 

zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i 

usług oraz podatek akcyzowy, naturalnie wówczas, jeżeli obowiązują  na podstawie 

odrębnych przepisów. 

  W przypadku gdy w postępowaniu biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie 

odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT obowiązek podatkowy 

spoczywa na nabywcy towarów, którym jest zamawiający. 
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Podatek ten  nie wchodzi w cenę oferty ale  wraz z ceną  stanowi faktyczną  kwotę 

wydatkowanych przez zamawiającego środków.  Jest to ta sama kwota, którą zamawiający 

zobowiązany jest podać przed otwarciem ofert jako kwotę zamierzoną do wydatkowania. Do 

tej kwoty zamawiający  będzie się też odnosił  przed ewentualnym unieważnieniem  

postępowania (art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp) ustalając  czy cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą może przeznaczyć na realizację zamówienia . 

Dlatego  zamawiający  realizując zasadę równego traktowania wszystkich wykonawców 

zmuszony jest przyjąć jedną bazę do porównania złożonych ofert. W związku z tym  

zamawiający winien w SIWZ poinformować wykonawców, że do oceny ofert w celach 

porównawczych zamawiający do cen podanych w ofertach wykonawców zagranicznych 

doliczy wartość podatku oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w 

przypadku wyboru wykonawcy zagranicznego. 

Powyższe wynika z art.36 ust.1. pkt.18 nakazującego zamawiającemu aby w specyfikacji 

zawarł :”opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 

W praktyce w tym względzie sprawdza się taki zapis zawarty w specyfikacji : 

„1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za całość 

zamówienia, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji. 

2. W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do 

ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką 

będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty ” 

 

 Reasumując powyższe rozważania warto raz jeszcze podkreślić, że prawidłowe 

określenie przedmiotu i wartości zamówienia znacznie ułatwi zamawiającemu 

przygotowanie i prowadzenie postępowania. Ważne aby zamawiający zdawał sobie 

sprawę z wszystkich uwarunkowań jakie muszą być brane pod uwagę ze względu na 

specyfikę zamówienia. 
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