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Warszawa dnia 04.12.2014 roku  

 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu oznaczonym 

numerem  ZP-5/CRS/2014.  

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o wyjaśnienie niezgodności zaistniałej pomiędzy zapisami §6 ust. 1 (załącznika nr 3 do SIWZ) 

a nową wersją załącznika nr 1 jak i kryterium oceny ofert, które wyniknęły po dokonaniu zmiany w 

zapisie (02.12.2014). Po zaakceptowaniu przez zamawiającego treści tych zapisów wykluczają się 

wzajemnie. Nanoszone i zatwierdzone przez zamawiającego zmiany w SIWZ i załącznikach nie mogą 

być różne od ostatecznej wersji zawieranych umów.  

 

Na które udziela się odpowiedzi: 

W toku wyjaśnienia zamawiający informuje wykonawców, iż w pełni podtrzymuje dotychczasowe 

odpowiedzi na pytania jak i wprowadzone modyfikacje treści SIWZ. Z uwagi na konieczność 

wprowadzenia dodatkowego kryterium poza cenowego (w wyniku wymogów ostatniej zmiany 

ustawy), zamawiający wprowadził następujący mechanizm. W przypadku gdy wykonawca nie 

zdecyduje się na inny sposób rozliczenia niż wskazany w zmodyfikowanym §6 pkt. 1 umowy,  w jej 

finalnym brzmieniu pozostanie zapis cytowany poniżej: 

(…) 

§6 

1. Należności wynikające z faktur VAT, Odbiorca płacił będzie Dostawcy w terminie do 17 

dnia miesiąca, następującego po  okresie rozliczeniowym, za który została wystawiona 

faktura VAT, przy czym Dostawca wystawiał będzie faktury do drugiego dnia roboczego 

miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowych, z zastrzeżeniem iż Dostawca 

dostarczy fakturę VAT odbiorcy nie później niż na 7 dni przed terminem płatności.  

(…) 

 

 

Natomiast w przypadku gdy wykonawca zdecyduje się, w wyniku ustalonego kryterium dodatkowego 

(termin płatności) zaoferować termin płatności to zapis finalnej umowy w §6 pkt. 1 przyjmie poniższą 

formę: 
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(…) 

§6 

1. Należności wynikające z faktur VAT, za okres rozliczeniowy, za który została wystawiona 

faktura VAT Odbiorca płacił będzie Dostawcy w terminie do …… dni liczonych od dnia 

dostarczenia faktury. 

(…) 

 

Zamawiający zwraca uwagę, iż powyższe została w sposób wystarczająco wyraźny opisane w 

modyfikacji SIWZ strona 2 pisma z dnia 02.12.2014 roku. Tym samym zamawiający dał wykonawcą 

możliwość wyboru formy i zasady rozliczenia, jednocześnie poddając to pod kryterium oceny ofert.  

Należy tutaj również zauważyć, iż forma rozliczenia do 17 dnia miesiąca jest dla zamawiającego 

bardzo niekorzystna z uwagi na znaczne skrócenie czasu na wykonanie płatności, gdyż termin na 7 dni 

przed terminem płatności to również dni wolne od pracy. Mając na uwadze ten fakt oraz 

funkcjonowanie  system obiegu dokumentów finansowych u zamawiającego, jak i dążenie do wyboru 

oferty najkorzystniejszej działalnie zamawiającego jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem.  

Ponadto sam wykonawca w treści swojego pytania dążył do zniesienia swojej odpowiedzialności, 

dotyczącej terminu płatności z uwagi na termin dostarczania przesyłek, twierdząc że nie może 

odpowiadać za ten termin.  

Zatem twierdzenie o wzajemnie wykluczających się zapisach jest zupełnie nieuprawnione i błędne.  

 

 
 
 

        Z-ca Dyrektora CRS  

           Agnieszka PAWLAK  

 


