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Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
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Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Katowicach” 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynęły 

zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących 

odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

Zamawiający we wzorze umowy paragrafie 5 ust. 6 stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określa termin płatności 

faktury na 14 dni od otrzymania faktury. 

Pytanie: Czy biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy oraz ze względu na fakt, 

iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza zmianę 

terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe według proponowanego zapisu: „Należności wynikające 

z faktury Zamawiający zapłaci z dołu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni 

kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT.”? 

Dodatkowo wnioskujemy do Zamawiającego o 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 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający we wzorze umowy paragrafie 5 ust. 6 stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określa termin 

prawidłowo wystawionej faktury. 

Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług 

(Dz.U.2018.0.2174 t.j. – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.) w art. 106e wymienia jedynie niezbędne elementy, które 

musi zawierać faktura. W świetle powyższych uwag stwierdzić należy, że brak jest podstaw do wprowadzenia 

pojęcia prawidłowości faktury, a ewentualny błąd bądź brak w jej treści nie może mieć wpływu na umowny termin 

płatności. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słowa „prawidłowo” z ust. 6 w §5? 

 

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy pod pojęciem „prawidłowo 

wystawionej faktury” Zamawiający ma na myśli fakturę, zawierającą wszystkie elementy określone Ustawą 

o podatku od towaru i usług w artykule 106e?  
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Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że w pojęciu prawidłowo wystawionej faktury zawierają się elementy składowe faktury, 

określone w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług. Z uwagi na powyższe, 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słowa „prawidłowo” z §5 ust. 6. 

 

Pytanie 3 

Zamawiający we wzorze umowy paragrafie 5 ust. 7 stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określa termin zapłaty. 

Zamawiający określa, iż za dzień zapłaty uznaje się obciążenia rachunku Zamawiającego. Pragniemy zwrócić 

uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami 

za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy 

monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. 

Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce 

wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze 

względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata 

dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m. in. Prawidłowe 

monitorowanie rozliczania stron. 

Pytanie: Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na 

rachunek Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej 

formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy”?  

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w proponowanym zakresie. 

 

Pytanie 4 

Zamawiający we wzorze umowy w paragrafie 9 pkt. 4 lit. b stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ zapisał, że 

„Strony przewidują możliwość zmiany cennika maksymalnych opłat na powszechne usługi pocztowe 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe, jeżeli zmiana ta będzie korzystna dla 

Zamawiającego”. 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę na zapis: „Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie 

cen jednostkowych wyłącznie w przypadku zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

zmiany cen za powszechne usługi pocztowe lub w inny sposób przewidziany w ustawie Prawo Pocztowe, które są 

świadczone przez operatora wyznaczonego 

 

Odpowiedź 4 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ust. XVII 

„Zmiana umowy” oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór umowy” w ten sposób, że ust. XVII pkt 4 lit. b) SIWZ 

i § 9 pkt 4 lit. b) wzoru umowy otrzymują brzmienie:  

„zmiany cennika maksymalnych opłat na powszechne usługi pocztowe wyłącznie w przypadku uprzedniego 

zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmiany cen za powszechne usługi pocztowe 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe. Zmiana cen, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, będzie obowiązywać Strony od okresu rozliczeniowego następującego po okresie 

rozliczeniowym, w którym miało miejsce zatwierdzenie zmian cen za powszechne usługi pocztowe, jednakże nie 

wcześniej niż od dnia przekazania przez Wykonawcę zatwierdzonego cennika do siedziby Zamawiającego”. 

 

Pytanie 5 

Zamawiający w SIWZ w ust III Opis przedmiotu zamówienia w pkt nr 9 oraz we wzorze umowy w paragrafie 

3 ust. 3 pkt. 3 oznaczenia na kopercie Zamawiającego. 

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. operator pocztowy, 

który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, jest obowiązany do oznaczenia przyjętej przesyłki 

pocztowej informacją potwierdzającą przyjęcie prze niego opłaty za usługę pocztową albo sposób jej uiszczenia 

oraz umożliwiająca jego identyfikację. 

Wobec tego Wykonawca przyjmując do nadania przesyłki Zamawiającego zobligowany jest do ich oznaczenia 

w sposób umożliwiający jego identyfikację. Dopiero tak oznaczona przesyłka mogłaby zostać nadana w placówce 

np. Poczty Polskiej S.A., która rzecz jasna również musiałaby ją oznaczyć swoim znakiem opłaty pocztowej. 

Zatem stroną zawartej umowy o świadczenie usług pocztowych z operatorem wyznaczonym byłby Wykonawca – 
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nie Zamawiający co odpowiada definicji nadawcy określonej w art. 3 pkt 10) ustawy Prawo pocztowe, zgodnie 

z którym nadawca to podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłkach listowych lub dowodzie nadania przesyłek 

będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający (na kopercie wraz z danymi Zamawiającego będą dodatkowo 

dane podmiotu realizującego usługę na rzecz Zamawiającego)?      

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający informuje, że wyłącznym podmiotem nadającym przesyłki w ramach umowy o świadczenie usług 

pocztowych, będzie Zamawiający. W związku z tym, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ 

w zaproponowanym zakresie. 

 

Pytanie 6 

Zamawiający przewiduje termin wykonania zamówienia od 01.01.2011 do 31.12.2022 

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 zamiany: 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 dodatkowych pozycji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

oraz umowie w paragrafie 9, postanowień o następującej treści: 

1. Wysokość wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku: 

a) 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, 

b) 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. 

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 zobowiązanie 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   

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający stoi na stanowisku, że ewentualna zmiana minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie 

z dnia 10 października 2002 r. lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, nie 

powinny mieć bezpośredniego wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy. Jednakże 

Wykonawca ma możliwość zrekompensowania zwiększonych kosztów wykonania zamówienia, których podstawą 

mogą być przesłanki określone powyżej, w ramach zmiany cen za powszechne usługi pocztowe, zatwierdzonej 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na co Zamawiający wyraził zgodę w odpowiedzi na pytanie 4. 

Zamawiający informuje, że możliwość zmiany umowy z uwagi na zmianę stawki podatku VAT, określona została 

w par. 9 pkt. 4 lit. a). 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 

 

 

 

  dr Andrzej Sznajder 

Dyrektor Oddziału IPN  

       w Katowicach 


