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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

numer ogłoszenia o zamówieni 324997-2011 z dn. 08.12.2011r. 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa energii elektrycznej” 

 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), 

wyjaśniam, co następuje:  

 

Pytanie 

 

W załączniku nr 6 do SIWZ - projekt umowy w §6 ust. 6 widnieje zapis:   
"Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania  

prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku  

Zamawiającego." Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego."  

Zauważyć należy, iż z punktu widzenia wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie  

terminu płatności na 21 dni od otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty  

powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje  

skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od  

osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z pożn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia  

15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654  

z poźn zm.). Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą  

zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86  

ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony  

powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu  

następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy  

naraża wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych  

terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot  

należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być  

wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu  

widzenia wykonawcy jest to data pewna), nie zaś- od daty jej otrzymania przez  

Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem,  

czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby  

każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez wykonawcę faktury VAT  

i określony na 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez wykonawcę,  

przelewem na konto wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że  

wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 7 dni przed tak  



określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności  

wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia?  

Taki sposób zapisania terminu płatności zapewnia finansowe bezpieczeństwo Zamawiającego, który 

nie będzie mógł zostać przez wykonawcę obciążony za nieterminową  

zapłatę faktury VAT w przypadku, kiedy ta faktura nie zostanie zamawiającemu doręczona.  

Jednocześnie zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za  

dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy  

podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt. 1 ustawy  

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Oz.U. Nr 54 , poz. 535 z późno zm.).  

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści  

możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został 

zmodyfikowany do treści: "Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy".  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 6 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ i pozostawia 

zapisy wskazanego paragrafu bez zmian. Zamawiający jednocześnie informuje, iż zapisy znajdujące 

się w § 6 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ są zgodne z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie 

gospodarczym. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

/---/ Burmistrz Zwolenia 

 


