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Nr sprawy: ZKO/016/16004/20 

DO WYKONAWCÓW 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi społecznej o wartości nieprzekraczającej 
750 000 euro prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług pocztowych 
na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w roku 2021-2023. 

 

Zamawiający niniejszym informuje, że do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła 
prośba o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępnione jest Ogłoszenie o zamówieniu. 

I.     W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ust. 8 Zamawiający wymaga dysponowania punktami odbiorczymi. 

Pytanie: 

Czy w zaistniałej sytuacji (przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID -19) uzna za spełnione warunki dotyczące sieci 
placówek pocztowych w przypadku konieczności dostosowania ich funkcjonowania do zmieniającej się dynamicznie sytuacji 
na terenie kraju, skutkujące czasowym niespełnianiem, z przyczyn niezależnych od …………………., warunków określonych 
przez Zamawiającego? 

Odpowiedź : 

Mając na uwadze sytuację związaną  z COVID-19, Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące sieci placówek 
pocztowych w przypadku konieczności dostosowania ich funkcjonowania do zmieniającej się dynamicznie sytuacji na terenie 
kraju, skutkujące czasowym niespełnianiem, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, warunków określonych przez 
Zamawiającego. 

II.   Zamawiający w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 15  
i Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu „Wzór umowy” par. 7 ust. 5 określił termin płatności faktury. 

Pytanie I: 

Czy ze względu na dotychczasową współpracę, obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy oraz ze względu na fakt, iż 
poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu 
w kwestii terminu płatności na następujący: 

„wynagrodzenie Wykonawcy będzie uiszczane przez Zamawiającego z dołu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
…………, w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT” ? 

Odpowiedź I : 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone w par.7 ust.5 umowy oraz w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 15 i Załączniku nr 2  

Wynagrodzenie Wykonawcy za każdy okres rozliczeniowy będzie płatne przez Zamawiającego z dołu (opłata skredytowana; 
tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, z zastrzeżeniem, iż obliczenia dokonuje się w ostatnim dniu okresu 
rozliczeniowego), po wykonaniu usługi, na podstawie wystawionej faktury nie częściej niż raz w miesiącu. Faktury wystawiane 
będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Należności wynikające z faktur Zamawiający regulować 
będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, pod warunkiem, że doręczenie 
faktury do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin 
płatności faktury wynosi 17 dni kalendarzowych licząc od dnia  doręczenia faktury Zamawiającemu. 

Pytanie II: 

Jednocześnie wnioskujemy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość otrzymywania dokumentów rozliczeniowych 
(faktury, faktury korygujące, duplikaty faktur) drogą elektroniczną w formacie PDF (na adres poczty elektronicznej wskazanej 
przez Zamawiającego), co również wpływa na termin w jakim Zamawiający otrzyma fakturę. 

Odpowiedź II:  

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość otrzymywania dokumentów rozliczeniowych (faktury, faktury korygujące, 
duplikaty faktur) drogą elektroniczną w formacie PDF. 

Natomiast zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. wykonawca ma prawo do przesłania 
ustrukturyzowane faktury elektroniczne.  

Do realizacji tego bezpłatna służy Platforma PEF, wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych.  

mailto:bzp@ue.katowice.pl
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III.    Zamawiający w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu „Wzór umowy” par. 7 ust. 11 zapisał:  

„W przypadkach prawem przewidzianych kiedy Wykonawca wskaże na fakturze rachunek bankowy nieujawniony  
w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista), Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą do czasu 
wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT 
(tzw. biła lista). W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa naliczyć Zamawiającemu żadnych odsetek”.  

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r., wprowadzająca zmiany w art. 96b ustawy  
o podatku od towarów i usług umożliwiające utworzenie wykazu podatników VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”), w którym 
będą zamieszczane numery rachunków  rozliczeniowych prowadzonych przez banki lub imienne rachunki w SKOK otwarte  
w związku z prowadzoną przez członka działalnością. 

W nowym wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli więc do działalności 
gospodarczej podatnik wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, to nie będzie on zamieszczony w wykazie. Nie 
są w nim także zamieszczane rachunki wirtualne, wykorzystywane przez podatników dostarczających towary i usługi na 
masową skalę jak operatorzy sieci komórkowych, pocztowi czy dostawcy mediów należy wskazać, że rachunki te nie będą 
uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do naczelnika urzędu 
skarbowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).  

Powyższe potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 listopada br., nr 0111-KDIB3-
2.4018.16.2019.1.MD, który przyznał, że w praktyce gospodarczej zdarza się, że podmioty wykorzystują usługę rachunków 
wirtualnych/technicznych. Każdy pojedynczy kontrahent sprzedawcy towaru lub usługi otrzymuje wtedy przypisany wyłącznie 
do niego niepowtarzalny numer rachunku, który wykorzystuje przelewając zapłatę za towar lub usługę. Środki pieniężne 
wpływają (i są księgowane przez bank) na jeden rachunek rzeczywisty, do którego te wirtualne numery są przyporządkowane. 
Numer wirtualny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń – użycie go przez wpłacającego powoduje, iż system sam 
rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym 
prowadzonym na rzecz sprzedawcy. Bank nie dokonuje fizycznych księgowań na rachunkach wirtualnych ani nie generuje dla 
nich wyciągów bankowych. 

Zatem wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na 
rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie 
będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie. 

Ponadto Ministerstwo Finansów (na stronie www) wyjaśniło, że wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla 
jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego 
podmiotu. Ministerstwo poinformowało, że w listopadzie 2019 r. planuje udostępnić narzędzia, dzięki którym za pomocą 
systemów informatycznych (w tym systemów finansowo-księgowych) będzie można usprawnić weryfikację, czy dany rachunek 
wirtualny jest związany z rachunkiem, który znajduje się w wykazie. Jeżeli tak, to zapłata na taki rachunek wirtualny nie będzie 
skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. 

Z uwagi na powyższe, w celu umożliwienia przystąpienia Wykonawcy do przedmiotowego postępowania realizacji 
zamówienia, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza aby w treści zapytania 
i w konsekwencji w treści zawartej umowy zawarte zostały następujące postanowienia: 

1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy nr …………….………………..……………….  lub inny 
wskazany na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności.  

2. Wykonawca oświadcza, iż wskazywany przez niego w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem wirtualnym, nie jest 
rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i 
nie został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego (zwany dalej wirtualnym rachunkiem bankowym). 

3. Wykonawca potwierdza, iż wskazany wyżej wirtualny rachunek bankowy jest przyporządkowany do rachunku 
bankowego, który jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego oraz został umieszczony i będzie 
uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz) – zwanym dalej rozliczeniowym rachunkiem bankowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wszelkich zmianach rachunków,  
o których mowa w ust 8 i ust 9, w szczególności o wykreśleniu jego rozliczeniowego rachunku bankowego z Wykazu lub 
utraty charakteru czynnego podatnika VAT.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza aby w treści zawartej umowy zawarte zostały następujące postanowienia:  

1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy nr ………………..……………………………………lub 
inny wskazany na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności.  

2. Wykonawca oświadcza, iż wskazywany przez niego w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem wirtualnym, nie jest 
rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i 
nie został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego (zwany dalej wirtualnym rachunkiem bankowym). 

3. Wykonawca potwierdza, iż wskazany wyżej wirtualny rachunek bankowy jest przyporządkowany do rachunku 
bankowego, który jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia  
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1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego oraz został umieszczony i będzie 
uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz) – zwanym dalej rozliczeniowym rachunkiem bankowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wszelkich zmianach rachunków,  
o których mowa w ust 8 i ust 9, w szczególności o wykreśleniu jego rozliczeniowego rachunku bankowego z Wykazu lub 
utraty charakteru czynnego podatnika VAT. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że uzna tzw. „rachunek wirtualny” jako powiązany z rachunkiem 
rozliczeniowym, który jest zgłoszony do organu podatkowego i znajduje się w wykazie prowadzonym przez szefa KAS 
na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/  pod warunkiem 
uzyskania pozytywnej weryfikacji tzw. „rachunku wirtualnego” na wskazanej wyżej stronie internetowej. Poprzez 
pozytywną weryfikację Zamawiający uznaje fakt, że po wpisaniu do wyszukiwarki przez szefa KAS na stronie 
Ministerstwa Finansów numeru rachunku wirtualnego zostanie wyświetlona informacja dotycząca danych 
identyfikujących podatnika oraz komunikaty: „wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem  
i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” oraz „podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, 
które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych na wykazie”. 

IV.    Zamawiający w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu „Wzór umowy” par. 8 ust. 5 określił wysokość kary 
umownej za: odstąpienie od umowy, rozwiązania umowy lub zaprzestania świadczenia usługi z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy…” 

Pragniemy wskazać, iż w przypadku, kiedy Zamawiający zobligowany jest do stosowania ustawy Pzp (czyli, jak 
w przedmiotowej sprawie), winien znaleźć zastosowanie art. 145 Pzp, który przewiduje jedyną możliwość odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy. 

Podkreślić ponadto należy, iż zastrzeżenie kary umownej z tytułu rozwiązania umowy nie odpowiada literalnemu brzmieniu 
przepisów art. 483 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej  
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara 
umowna). Nadto art. 484 Kc stanowi m.in. iż, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać 
zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (a z przypadkiem takiej 
kary wygórowanej mamy do czynienia w zapisach Załącznika nr 2 „Projekt umowy” do SIWZ par 7 ust. 5). 

Pytanie 1: 

Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień SIWZ z przepisami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie (oraz mając 
na uwadze, że stwierdzenie „przyczyny leżące po stronie Wykonawcy” jest stwierdzeniem jednoznacznie wyjaśnionym  
i jednoznacznym), Zamawiający dopuszcza ich wykreślenie z projektu umowy - i w jego miejsce wprowadzenie postanowienia 
regulującego odpowiedzialność operatora pocztowego na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe z dnia 
23 listopada 2012 roku? 

Pytanie 2: 

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary do 1 % 
wartości umowy brutto. ? 

Odpowiedź 1: 

Ad 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana modyfikację Załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu   
par. 8 ust. 5 

Odpowiedź 2: 

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w par 8 ust. 5 Załącznika nr 
2 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

V.   W Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu „Wzór umowy” par. 2 Zamawiający określa termin realizacji umowy. 

Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, „umowa 
zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę”, wnosimy o dopisanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) załącznik nr 5 pkt 
4.6 do SIWZ, postanowień o następującej treści: 

1. Wysokość wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
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2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie za usługi świadczone od dnia wejścia w życie zmiany będzie 
uwzględniało stawkę podatku VAT po zmianie. Za datę świadczenia usługi uważa się datę nadania przesyłki lub datę 
zwrócenia niedoręczonej przesyłki do nadawcy. 

3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W 
terminie 14 dni od otrzymania propozycji strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia oraz – jeżeli uznają, że zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę – dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie do treści SIWZ ani jej Formularzy i Załączników zaproponowanych  
w pytaniu zapisów. Zamawiający określił warunki zmiany cen usług w par. 7 ust. 7 oraz ust.10 projektu umowy. 

                             

 

 

 

 

Zatwierdził 

Paweł Kadłubiak 

Kanclerz 


