
  W dniu 29.10.2021 r. wpłynęły do zamawiającego pytania o poniższej treści: 

 

1. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia usług w 
zakresie ich przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie dopuszcza 
możliwość korzystania z bezpłatnej internetowej aplikacji elektronicznej. Aplikacja dokonuje automatycznego 
przekazywania i odbierania plików z informacjami o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio 
z placówką pocztową wskazaną w umowie.  

Dzięki aplikacji Zamawiający będzie miał możliwość wygenerowania nalepek adresowych gotowych do druku 
czy książki nadawczej, ułatwi ona również dostęp do dokumentacji związanej z obsługą przesyłek oraz 
umożliwi Zamawiającemu przygotowanie raportu z nadanych przesyłek. Aplikacja umożliwia ponadto 
elektroniczne potwierdzenie książki nadawczej jak również składanie reklamacji w formie elektronicznej, co 
usprawnia proces i skraca okres oczekiwania na jej rozpatrzenie. W razie potrzeby, istnieje możliwość importu 
danych o przesyłkach za pomocą integracji aplikacji z WebAPI lub XML zgodny z wymaganiami Wykonawcy 
oraz z plików XLS.  

Czy Zamawiający jest zainteresowany wykorzystaniem powyższej aplikacji przy świadczeniu usług?  

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o zmianę godzin odbioru korespondencji z 
lokalizacji Słupsk na przedział czasowy 12:30 – 14:00 oraz dla Lokalizacji Szczecin przedział czasowy 13:00 
– 15:00. 

Odpowiedź na pytanie:  Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie wskazanej aplikacji przy świadczeniu 
usług.  Godziny odbioru korespondencji z lokalizacji Szczecin zamawiający określił w godz. 13:00 – 14:30. 

2. Wykonawca informuje, iż odbiór przesyłek kurierskich wskazanych w punkcie 3 ust 1, 2 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia Zamawiający może zlecić telefonicznie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego 
na stronie internetowej lub w aplikacji Elektroniczny Nadawca. Odbiór odbywa się w ramach usługi i jest 
bezpłatny. 

Usługa odbioru korespondencji jest usługą dodatkowo płatną, gdzie należy ustalić konkretne stałe dni i godziny 
odbioru co oznacza, iż Zamawiający będzie obciążany jej kosztem nawet za dzień w którym nie będzie miał do 
nadania żadnej przesyłki.  

Czy Zamawiający pomimo powyższej informacji podtrzymuje  aby wycenić usługę odbioru korespondencji?  
Zwracamy się z prośbą o usunięcie niniejszego zapisu, oraz korektę załącznika nr 2 Formularz cenowy.  
 
Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

3. W Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 33 pkt 4) Zamawiający powołuje się na przepisy KPA. Czy na pewno 
przesyłki kurierskie będą nadane zgodnie z przywołanym zapisem? Czy niniejszy zapis nie dotyczy usług 
listowych o charakterze powszechnym? 

Odpowiedź na pytanie: Przesyłki kurierskie będą nadane zgodnie z przywołanym zapisem. 

4. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w pozycji 2, Zamawiający wskazał usługę: Przesyłka kurierska na 
warunkach szczególnych czyli ostrożnie. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wskazana usługa dotyczy 
przesyłek nadanych w obrocie krajowym.  

Odpowiedź na pytanie: Wskazana usługa dotyczy przesyłek krajowych. 

5. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w pozycji 2, Zamawiający wskazał usługę: krajowa 3 szt. natomiast w 
kolumnie 4 Zmawiający wpisał ilość 1. Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisu. 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający ujednolici zapis w Formularzu cenowym. 

6. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w pozycji 3 Przesyłki kurierskie zagraniczne - czy Zamawiający może 
wskazać do jakiego  kraju/strefy będą kierowane te przesyłki? Prosimy o wskazanie kraju w celu wyceny usługi. 

Odpowiedź na pytanie: Dotyczy krajów UE. 

7. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w pozycji 1 ZWROTY, nie dokonał podziału na usługi krajowe i zagraniczne 
oraz nie wskazał wagi przesyłek. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie pozycji. 

 Odpowiedź na pytanie: Zamawiający zmieni Formularz cenowy. 

8. W § 2 ust. wzoru umowy Zamawiający wskazał świadczenie usług do każdego miejsca w kraju i zagranicą.  

Czy Zamawiający przewiduje nadanie przesyłek zagranicznych do innych krajów niż wymienione w załączniku 
nr 1 do niniejszego pisma?  Jeżeli tak to do których? 

Odpowiedź na pytanie: Możliwość wysyłki do krajów UE. 

9. Zwracamy się z prośbą o usunięcie w § 2 ust 7 oraz 10, ponieważ nie dotyczy on usług kurierskich.  



Odpowiedź na pytanie: Zamawiający zmieni treść umowy. 

10.  W § 2 ust 12 Zamawiający określił terminy doręczania, niestety nie wziął pod uwagę czasu przeznaczonego na 
dokonanie odprawy celnej która nie jest zależna od Wykonawcy.   

Czy Zamawiający byłby skłonny zaakceptować przewidywane terminy doręczenia wskazane w załączniku nr 1 
do niniejszego pisma.   

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie otrzymał  załącznika nr 1. 

11. Zamawiający Wzorze umowy w § 2 ust. 12 umieścił zapis:  

„Przesyłki kurierskie doręczane adresatom w dniu następnym na terenie kraju:  
- do godziny 08:00,  
- do godziny 09:00,  
- do godziny 12:00,  
 
Informujemy, iż zapewniamy doręczenie przesyłek kurierskich w następnym dniu roboczym po dniu ich nadania 
tylko w serwisie z wykupionymi usługami dodatkowymi doręczenie na wskazaną godzinę: do godziny 8:00, 9:00, 
12:00 z zastrzeżeniem spełnienia łącznie poniższych warunków: 

- nadanie przesyłki w mieście wojewódzkim za pośrednictwem kuriera w siedzibie Wykonawcy do godziny 
17:00, a w pozostałych miejscowościach  do godziny 15:00,  
- usługa świadczona jest po pozytywnej weryfikacji możliwości jej wykonania przez Wykonawcę. 

 Ponadto w przypadku doręczenia przesyłki z wykupioną dodatkową usługą - doręczenia do godziny 8:00, adres 
doręczenia/miejscowość musi być zawarta w Wykazie dostępnych relacji, zamieszczony pod poniższym 
linkiem. 
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-24-z-usluga-
dodatkowa-.pdf  

Informujemy, aby usługa doręczenie do godziny 08:00, była zrealizowana masa przesyłki nie może przekraczać 
wagi 2 kg oraz niezbędna jest przed jej nadaniem pozytywna weryfikacja zgodnie z wykazanymi relacjami 
określonymi w „Wykazie relacji dla przesyłek nadanych w serwisie Ekspres 24 z usługami dodatkowymi: 
„Doręczenie do 8:00”.  
 
Wykaz dostępny jest pod poniższym linkiem. 
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-24-z-usluga-
dodatkowa-.pdf  
 
W związku z powyższym prosimy o informację, czy przedstawione możliwości wykonywania usługi są dla 
Zamawiającego  do zaakceptowania? 
 
Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

12. Zamawiający we wzorze umowy w  § 3 ust. 5 umieścił zapis: 

„Wykonawca przy odbiorze przesyłek kurierskich  z adresów Zamawianego wskazanych w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy zobowiązany jest do oceny stanu zabezpieczenia przesyłki przed jej ewentualnym 
uszkodzeniem, naruszeniem lub zniszczeniem - w razie konieczności zapewnić na własny koszt dodatkowe 
koperty lub opakowania.” 

Wnioskujemy o wykreślenie niniejszego zapisu uzasadniając zgodnie z  § 3 ust 3 Wzoru umowy, iż to 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i nadanie przesyłek w sposób zwyczajowo przyjęty 
dla przesyłek danego rodzaju.   

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i zmienia treść umowy. 

13. Zwracamy się z prośbą o modyfikację w § 4 ust 1 wzoru umowy, ponieważ nie wszystkie zapisy dotyczą usług 
kurierskich. Proponujemy zapis: 

„W ramach wykonywania postanowień umowy Zamawiający zobowiązuje się do:  
- umieszczania na przesyłce kurierskiej w sposób trwały i czytelny informacji identyfikujących adresata wraz z 
jego adresem i nadawcę.  
- Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na stronie adresowej przesyłki, w miejscu przeznaczonym na 
znak opłaty, napisu o treści uzgodnionej z Wykonawcą;  
- nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć, nadawanie przesyłek w stanie 
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku lub uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem 
przeznaczenia.” 
 
Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i zmienia treść umowy. 



14. Zwracamy się z prośbą o modyfikację w § 5 ust. 1 wzoru umowy, zapisów dotyczących terminów awizacji usług 
kurierskich, gdyż wskazane dotyczą usług listowych nie będących przedmiotem umowy. Proponujemy np. 
niniejszy zapis: 

 
„W przypadku przesyłki kurierskiej, po nieskutecznej próbie doręczenia podejmowana jest w kolejnym dniu 
roboczym ponowna (druga) próba doręczenia, która poprzedzona będzie próbą kontaktu telefonicznego z 
odbiorcą. 
Po każdej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, kurier pozostawia odbiorcy zawiadomienie o podjętej 
próbie doręczenia. Zawiadomienie pozostawia się w skrzynce oddawczej adresata lub jeśli nie jest to możliwe, 
w inny sposób nienaruszający przepisów prawa. W przypadku pozostawienia zawiadomienia o próbie 
doręczenia przesyłki w innym miejscu niż skrzynka oddawcza adresata, miejsce pozostawienia odnotowywane 
jest na przesyłce.  
W przypadku nieskutecznej ponownej (drugiej) próby doręczenia przesyłki kurierskiej w ciągu 7 dni, licząc od 
dnia następnego po dniu przekazania zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki, na żądanie odbiorcy, 
może zostać ona doręczona w placówce oddawczej.  
 
Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i zmienia treść umowy. 

15. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w § 5 ust 2 wzoru umowy, ponieważ dotyczą one usług 
powszechnych nie będących przedmiotem umowy. Proponujemy zapis w brzmieniu: 

„2.Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi kurierskiej nadanej na terenie kraju 
można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania:  

1) z tytułu ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
przyjęcia przesyłki w przypadku uszkodzeń i ubytków nie dających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych 
po przyjęciu przesyłki, 2) z tytułu utraty przesyłki – w dniu następnym po upływie terminu, w jakim uważa się 
niedoręczoną przesyłkę za utraconą, (jeżeli niedoręczenie bądź niepowiadomienie adresata o możliwości 
odbioru przesyłki nie nastąpiło w ciągu 30 dni od dnia nadania),  
3) z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – po 
upływie tego terminu.  

Reklamację dla przesyłki nadanej w obrocie zagranicznym można zgłosić nie później niż w terminie 4 miesięcy 
od dnia nadania” 

W przypadku braku akceptacji, zwracamy się z prośbą o uznanie zapisów zgodnych z regulaminem 
Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i zmienia treść umowy. 

16. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w § 7 ust 5 wzoru umowy na następujący: 

„Zmiana zasad przesyłania faktur VAT, określonych w ust. 4 nie wymaga wprowadzenia zmian do umowy w 
formie aneksu, pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy.” 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

17.  W § 8 ust 2 wzoru umowy Zamawiający wskazał zapis: (…) w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, (…) 

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego 
systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania 
faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzenia faktury. 
Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury został 
wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy 
oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość 
oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.  

Czy w związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego w umowie 
termin płatności, tj. liczony od dnia wystawienia faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, 
pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia? 

W przypadku podtrzymania terminu płatności liczonego od dnia otrzymania faktury, czy Zamawiający 
zaakceptuje otrzymanie faktury drogą elektroniczną? Okres płatności liczony będzie od terminu dostarczenia 
elektronicznej wersji wystawionej faktury na adres e-mail wskazany w umowie. 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający akceptuje termin 21 dni od wystawienia, pod warunkiem otrzymania 
faktury, nie później niż 14 dni przed terminem płatności i zmienia treść umowy o powyższe. 

18. W § 8 ust 2 wzoru umowy Zamawiający wskazał zapis: (…) prawidłowo wystawionej faktury VAT, (…) 

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 przypadku stwierdzenia niezgodności w fakturze Zamawiający zgłasza uwagi  



do Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wystawia dokument korygujący fakturę, który 
zgodnie z ustawą nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty za fakturę w wyznaczonym terminie. Dlatego zapis o 
poprawnie wystawionej fakturze nie może zostać zaakceptowany przez Wykonawcę, gdyż rodzi 
niebezpieczeństwo długoterminowego odwlekania z zapłatą przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za 
zrealizowane usługi.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „należności wynikające z faktur, Zamawiający 
regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury 
wraz ze specyfikacją.” 

Odpowiedź na pytanie: Zapis dotyczy faktury Vat wystawionej zgodnie z przepisami prawa. 

19. Prosimy o potwierdzenie, czy obecna forma przekazywania Zamawiającemu faktur za nadawanie przesyłek 
kurierskich jest wystarczająca, czy Zamawiający wymaga dodatkowej specyfikacji? 

Odpowiedź na pytanie: Nie wymaga dodatkowej specyfikacji. 

20. W § 8 ust 4 wzoru umowy Zamawiający wskazał zapis:  

„Nieuregulowanie należności za dwa kolejne okresy upoważnia Wykonawcę do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.” 

Taki zapis powoduje, że Wykonawca będzie zmuszony do świadczenia usług przez okres 60 dni bez 
wynagrodzenia za wykonane usługi i bez gwarancji, że otrzyma za nie wynagrodzenie.  

 
Prosimy o wykreślenie w/w zapisu. 
 

Odpowiedź na pytanie: Pytanie niezrozumiałe, Powstała należność jest nadal ważna po rozwiązaniu umowy. 
Możemy wykreślić zapis, to jest uprawnienie Wykonawcy. 

21. W § 10 ust 1 oraz ust. 2 Zamawiający wskazał wartość kary w wysokości 2750 zł.  

Biorąc pod uwagę, że odstąpienie od umowy mogłoby teoretycznie nastąpić nawet pod koniec okresu jej 
obowiązywania, kara mogłaby zostać uznana za zbyt wygórowaną w stosunku do wartości pozostałej do 
zrealizowania części umowy i pozostałego czasu jej obowiązywania. 

Zwracamy się z prośbą o złagodzenie kary do 1% od wartości umowy pomniejszonej  o wartość zrealizowanych 
świadczeń. 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Kara ma charakter prewencyjny, 10% to 
typowa kara w zamówieniach. 

22. Zamawiający w § 10 ust. 5 wzoru umowy umieścił zapis: 

„Zamawiający wymaga, aby wszystkie przesyłki kurierskie były ubezpieczone przez Wykonawcę od 
uszkodzenia lub utraty do kwoty 100 zł ( słownie: sto złotych 00/100), za każda uszkodzoną lub utraconą 
przesyłkę.” 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż przedmiotowy zapis dotyczy tylko przesyłek kurierskich w obrocie    
      krajowym. 

Odpowiedź na pytanie: Zapis dotyczy tylko przesyłek kurierskich w obrocie  krajowym. 

23.  Zamawiający we wzorze umowy w  § 11 ust. 2 b) umieścił zapis: 

„ Zamawiający może odstąpić od umowy, w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:  

b) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy lub przerwał jej wykonywanie na okres dłuższy niż 3 dni 
robocze, a wezwany do podjęcia czynności w określonym terminie nie przystąpił ponownie do realizacji umowy 
albo wykonuje usługi wadliwie lub upłynął termin wyznaczony przez Zamawiającego do zmiany sposobu 
wykonania usługi.”  

Wykonawca  wnioskuje o wykreślenie przedmiotowego zapisu. Zamawiający nie wziął pod uwagę obecnego 
zagrożenia epidemiologicznego oraz ewentualnych jego następstw, które mogą wystąpić w przyszłości. 
Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za konsekwencje następstw działania siły wyższej. 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Ustawa z dnia 02.03.2020  o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych chroni Wykonawcę od skutków epidemii, zaś siła wyższa 
jako taka – zwalnia od odpowiedzialności. 

24. We Wzorze umowy w  § 12 ust 3 Zamawiający umieścił zapis: 

„W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji 
podatkowych) spowodowanych :  
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,  



- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonanie usługi,  
- różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.” 

Wykonawca  zwraca się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli: 
- wadliwa faktura  
- różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT 

Informuję iż, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji 
do otrzymanej faktury. Po uzasadnionych zastrzeżeniach Wykonawca wystawia korektę.   

Wykonawca nie ma wpływu ani na sposób ewidencjonowania przez Zamawiającego swoich należności 
podatkowych, ani nie ma dostępu/wglądu do jego dokumentacji, w związku z tym Wykonawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Zamawiającego. 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ust 3 w całości. 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wadliwa faktura- czyli niezgodna z 
przepisami ustawy o podatkach od towarów, usług i innych przepisów prawa. Różne dane na fakturach i kopii  
oznaczają po prostu niezgodność tych danych. Reklamacja dotyczy kwoty, zapis dotyczy sposobu wystawiania 
faktury. 

25. Zamawiający we wzorze umowy w  § 12 od ust. 4 do 6 umieścił zapis: 

„4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie oraz w fakturze, która zostanie 
wystawiona na podstawie Umowy jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów 
i usług (dalej: Wykaz).  

5. Strony uzgadniają, że płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie 
lub na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 
Wykazie. Jeżeli w Wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, niż widnieje w umowie lub na fakturze, 
płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie.  

6. Płatności dokonane na rachunek objęty Wykazem, nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 
płatności. Opóźnienie takie nie stanowi również podstawy do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.” 

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r., wprowadzająca zmiany w art. 
96b ustawy o podatku od towarów i usług, umożliwiające utworzenie wykazu podatników VAT (tak zwaną Białą 
listę podatników). W wykazie zamieszczane są m. in. numery zgłoszonych przez podatników rachunków 
rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub 
imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, 
otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą. 

Podatnicy dostarczający towary i usługi na masową skalę (np. operatorzy sieci komórkowych, dostawcy 
mediów, operatorzy pocztowi), oprócz wyżej wymienionych rachunków rozliczeniowych, w celach 
operacyjnych wykorzystują rachunki wirtualne (spersonalizowane numery rachunków bankowych), utworzone 
do rachunków rozliczeniowych, podlegających zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego. Z kolei numery rachunków 
wirtualnych nie podlegają zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego, zatem nie są widoczne w wykazie podatników 
VAT. Środki pieniężne wpływają (i są księgowane przez bank) na jeden z rachunków rozliczeniowych, z którym 
rachunki wirtualne (spersonalizowane numery rachunków bankowych) są powiązane. Rachunki wirtualne 
stosowane są w celu zautomatyzowania i ułatwienia rozliczeń – ich użycie przez wpłacających 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. 

Należy również zaznaczyć, iż rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi   w rozumieniu art. 49 ust. 
1 pkt 1 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, co potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej w interpretacji z 15 listopada 2019 r. (nr 0111-KDIB3-2.4018.16.2019.1.MD). Wpłaty na rachunki 
wirtualne, które są powiązane z rachunkiem rozliczeniowym są traktowane jak wpłaty na rachunek 
rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie. 

Mając na uwadze powyższe, brak wskazanego na fakturze/w umowie rachunku wirtualnego, na wykazie, o 
którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług nie zwalnia kontrahenta od zapłaty zobowiązania 
na ten rachunek, a także nie upoważnia do dokonania zapłaty na dowolnie wybrany rachunek wykonawcy 
spośród rachunków widocznych w wykazie, z których niektóre są rachunkami prowadzonymi w walutach 
obcych. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż ustawodawca przewidział możliwość niwelowania negatywnych skutków 
wynikających z dokonania płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w 
art. 96b ustawy o VAT poprzez odpowiednie złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba §3 Ordynacji 
podatkowej.  



Uwzględniając przedstawioną argumentację, wnosimy o modyfikację treści Wzoru umowy i uwzględnienie 
następujących postanowień: 

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 rachunek bankowy o którym mowa w ust.1 jest rachunkiem wirtualnym (zwany 
dalej wirtualnym rachunkiem bankowym) i nie jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

3. Wykonawca potwierdza, iż rachunek bankowy, o którym mowa w ust.1 jest powiązany z rachunkiem 
bankowym, który jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu 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 ustawy 
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz). 

4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach rachunków, 
o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności o wykreśleniu jego rozliczeniowego rachunku bankowego z 
Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. 

Modyfikacja treści Wzoru umowy i uwzględnienie proponowanych postanowień będą zgodne z przepisami i 
stanowiskiem organów podatkowych. Jednocześnie nie będą przejawem naruszenia zasady konkurencyjności 
i zasady równego traktowania Wykonawców, wyrażonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i zmienia treść umowy. 
 

26. W § 14 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający umieścił zapis: 

Wszelkie informacje (….), a w szczególności , które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego, 
stanowią wartość handlową lub są objęte ochroną danych osobowych (…) 

Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu ze względu na bardzo ogólny zapis lub wskazanie jakie informacje 
związane z umową: 

a) Mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego? 

b) Stanowią wartość handlową Zamawiającego? 

c) Są objęte ochroną danych osobowych? 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  Obowiązek dotyczy wszystkich 
informacji, poza tymi których obowiązek ujawnienia wymagają obowiązujące przepisy prawa. 

27. W § 14 ust.4 wzoru umowy Zamawiający umieścił zapis: 

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy (….) w czasie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu (bez 
ograniczeń czasowych) 

Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, ograniczenie wymogu tajemnicy np. do 1 roku po zakończeniu 
umowy lub wskazanie jakimi przesłankami kieruje się Zamawiający aby wymagać od Wykonawcy zachowania 
tajemnicy informacji bezterminowo?  

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Naruszenie poufności możliwe tylko w 
przypadku, jeżeli przepisy tego wymagają lub uprawniony organ zażąda informacji. 

28. W § 14 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający umieścił zapisu: 

„W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-4 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy 
przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 
Zamawiającego noty obciążeniowej.” 

Prosimy o wykreślenie powyższej kary z powodu bardzo ogólnego zapisu nie precyzującego jakie naruszenia 
mogą powodować naliczenie Kary. Ponadto kara jest bardzo wysoka w stosunku do wartości umowy, 
nieprecyzyjna i  może być naliczana wielokrotnie w trakcie trwania umowy. W przypadku wystąpienia zdarzeń, 
które będą rodzić roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego właściwym postępowaniem będzie skierowanie 
sprawy na drogę sądową. 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Naruszenie może dotyczyć poufności 
dotyczące wynagrodzenia za umowę. Ochrona poufności zabezpieczona  odpowiednią karą. 

29. W § 14 ust. 2, 3, 4 wzoru umowy Zamawiający powołał się na przepisy dotyczące świadczenia usług 
powszechnych nie będących przedmiotem umowy, zwracamy się z prośbą o ich usunięcie. 

        



       Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i zmienia treść umowy. 


