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Bełchatów, dn. 16/07/2021 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY – 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ I 

 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Świadczenie usług kurierskich na potrzeby Elbest sp. z o.o.”   

 

1. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy w formie korespondencyjnej poprzez przesłanie 

podpisanej umowy do zamawiającego przesyłką kurierską?” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

2. PYTANIE WYKONAWCY: 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów Załącznika nr 1 do SWZ pkt 22 oraz modyfikację zapisów 

Załącznika nr 3 do SWZ ust. 5.2.17 „W zależności od potrzeb zamawiającego przesyłki będą odbierane  

w późniejszych godzinach, tj. 16.00 -20.00. Zrealizowanie odbioru poprzedzą ustalenia operacyjne  

z wykonawcą  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

3. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów tabeli poz. 1D w Załączniku nr 2 do SWZ „waga paczki do 1 

kg w opakowaniu firmowym wykonawcy” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

4. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów Załącznika nr 3 do SWZ ust. 4.8  „Wszelkie płatności będą 

dokonywane w walucie polskiej przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu wskazany w 

fakturze VAT i zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników, w terminie do 21/30 dni od daty wystawienia faktury VAT wraz ze 

specyfikacją na adres podany w załączniku nr 5 do Umowy” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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5. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Czy zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174).? W przypadku akceptacji zamawiający jako 

odbiorcę faktury zobowiązuje się do podpisania porozumienia w sprawie przesyłania faktur w formie 

elektronicznej stanowiącego Załącznik do umowy. 

Wykonawca przedstawia wzór porozumienia:” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

6. PYTANIE WYKONAWCY: 

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

i usług w art. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. W przypadku błędów lub 

braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę korygującą bądź notę 

korygującą zgodnie z art. 106k. Faktura korygująca/nota księgowa nie dokumentuje odrębnego, niezależnego 

zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do 

faktury korygującej/noty księgowej jest zatem faktura pierwotna. Faktura korygująca/nota księgowa powinna 

bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna. 

Powyższe potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji. 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. W związku z 

powyższym wykonawca wnosi o usunięcie zapisów Załącznika nr 3 do SWZ ust. 4.6.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający  modyfikuje ust. 4.6. Projektu Umowy: 

 4.6.         W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury VAT: 

a)   na adres inny niż wskazany w załączniku nr 5 do Umowy lub wskazany adres mailowy, Zamawiający jest 

uprawniony do niedokonywania płatności oraz zobowiązuje Wykonawcę do doręczenia faktury korygującej 

na adres wskazany w załączniku nr 5 do Umowy lub wskazany adres mailowy. Wykonawcy nie będzie 

wówczas przysługiwało prawo żądania odsetek za opóźnienia w płatności; 

b) na właściwy adres, lecz zawierającej błędy lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami 

prawa i postanowieniami Umowy – Zamawiający jest uprawniony do niedokonywania płatności oraz 

zobowiązuje Wykonawcę do doręczenia faktury korygującej na adres wskazany w załączniku nr 5 do 

Umowy lub wskazany adres mailowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo 

żądania odsetek za opóźnienie w płatności.   

 

7. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści zapisów Załącznika nr 3 do SWZ ust. 4.9.  

Ponadto wykonawca wnosi o modyfikację  Załącznika nr 3 do SWZ ust. 4.9 poprzez dodanie zapisów:  

Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i figuruje 
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w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający dopuszcza, aby rachunek bankowy wskazany na 

fakturze był rachunkiem wirtualnym i powiązany z rachunkiem rozliczeniowym zgłoszonym przez Wykonawcę 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy  z dnia 13 października 1995 r. o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

9.  PYTANIE WYKONAWCY: 

„Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów Załącznika nr 3 do SWZ ust. 5.1.11 „niezatrudniania  

w jakiejkolwiek formie personelu zamawiającego, a także pracowników spółek GK PGE, bez uprzedniej zgody 

zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania pracowników GK PGE  

o postanowieniach umowy w zakresie zakazu zatrudnienia u wykonawcy” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

10. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Wykonawca wnosi o złagodzenie wysokości kary umownej wskazanej w  Załączniku nr 3 do SWZ ust. 11.6 

poprzez modyfikację zapisów: „W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku 

zachowania poufności, Strona naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary 

umownej w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

11. PYTANIE WYKONAWCY: 

Zamawiający w Załączniku nr 3 do SWZ § 13 ustanawia kary umowne. Konieczność zapłaty kar w wysokości 

przewidzianej przez zamawiającego jest rażąco wygórowana i wskazuje na oczywistą dysproporcję pomiędzy 

ciężarem naruszenia obowiązków przez wykonawcę a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu. Punktem 

wyjścia ustanowienia wysokości kary umownej powinno być określenie funkcji, jaką ta instytucja ma pełnić w 

obrocie gospodarczym. Celem unormowania instytucji kar umownych było zapewnienie stronie pewności 

poprawnego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy. Relacja wysokości kwot, których zapłaty 

będzie mógł żądać zamawiający, do rzeczywistej skali niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

wskazuje, że kara umowna w przedmiotowym zamówieniu nie spełnia funkcji kompensacyjnej. Kara umowna 

ustalona na zbyt wysokim poziomie przestaje spełniać funkcję stymulacyjną (motywującą dłużnika do 

prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem nadmiernej represji wobec wykonawcy. Praktykę 

obciążania wykonawcy karą w wysokości nieadekwatnej do stopnia niewywiązywania się z obowiązków 

umownych, przy jednoczesnym braku wyznaczenia odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń 

zakwestionowała KIO w wyroku z dnia 6 września 2011 roku (sygn. akt KIO 1800/11): „Zamawiający w ogóle 

nie uwzględnił możliwości niezwłocznego usunięcia ewentualnych usterek przez wykonawcę. Fakt ten 

sugerowałby, iż celem zamawiającego nie jest dążenie do należytego wykonania umowy, a samo karanie 
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wykonawcy nawet za drobne i możliwe niezwłocznie do usunięcia usterki, co narusza art. 5 kc, art. 3531 kc”. 

Zgodnie z cytowanym orzeczeniem, represyjny charakter kary umownej nie powinien dominować nad jej 

odszkodowawczą funkcją.  

Ponadto wskazać należy, że wyrażona w art. 3531 kc swoboda umów (z której zamawiający mógłby wyciągać 

błędny wniosek, że wysokość kary umownej można ustalić w dowolnej wysokości), nie ma charakteru 

absolutnego i doznaje ograniczeń wynikających m. in. z właściwości stosunku prawnego, czy zasad 

współżycia społecznego. Sama praktyka rynku wypracowała ponadto powszechnie przyjęte i stosowane 

wysokości kar, które operator, nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w 

stanie respektować. Są one niższe niż te zaproponowane przez zamawiającego, można zatem stwierdzić, że 

w warunkach realizacji przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające.  

Przewidziane kary umowne są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu zamawiającego, 

charakteru świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez wykonawcę przy realizacji 

zamówienia. Mając na uwadze powyższe, wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o 

analizę przedstawionych powyżej kwestii, usunięcie zapisów dotyczących kar umownych alternatywnie o 

modyfikację zapisu Załącznika nr 3 do SWZ § 13. 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację poniższych zapisów Załącznika nr 3 do 

SWZ             § 13 

13.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 

ust. 4.1. W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary 

obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek niezgłoszenia 

Zamawiającemu Podwykonawcy zgodnie z §19 w wysokości 1 % Wynagrodzenia Umownego netto,o którym 

mowa w §4 ust. 4.1. 

13.3. Z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę umownego terminu realizacji Umowy z przyczyn nieleżących 

po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: jednorazową  

w wysokości 2% wartości netto wynagrodzenia za niezrealizowaną w terminie Usługę za pierwszy dzień 

opóźnienia oraz w wysokości po 5 % wartości netto wynagrodzenia za niezrealizowaną Usługę za drugi  

i każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia. 

13.4. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.2. – 13.3. nie może być wyższa niż 20% Wynagrodzenia 

Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1. Umowy, nie wliczając kary umownej, o której mowa w ust. 

13.1. Umowy. ”      

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Załączniki: 

1. Projekt Umowy po modyfikacji I 

2. Formularz Ofertowy po modyfikacji I 

3. SOPZ po modyfikacji I 

 

 

WSZYSTKIE UDZIELONE ODPOWIEDZI I DOKONANE MODYFIKACJE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SĄ 

DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE. 


