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BDG-WZPU.250.6.2018.5.AM

WYJAŚNIENIA
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne
pn. „Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Transportu 
Kolejowego”

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie pkt. 12.3 Ogłoszenia 
o zamówieniu (OOZ), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie1
W załączniku nr 5 do OOZ – wzór umowy – Zamawiający w § 4 ust. 6 pisze: „Kwotę 
wynagrodzenia za dany okres będzie stanowić suma iloczynów faktycznej liczby 
zrealizowanych Usług i cen jednostkowych netto tych Usług określonych w formularzu 
cenowym (Załącznik nr 2 do Umowy), powiększona o kwotę podatku i usług, obliczoną 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa”. Wykonawca prosi o dodanie zapisu 
odnoszącego się do ustawy Prawo zamówień publicznych i zmianę zapisu na następujące 
brzmienie: ”Kwotę wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy będzie stanowić suma 
iloczynów faktycznej liczby zrealizowanych Usług i cen jednostkowych netto tych Usług 
określonych w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do umowy), powiększona o kwotę 
podatku od towarów i usług, obliczoną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa, z zastrzeżeniem art. 142 ust. 5 Pzp”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zakres proponowanej zmiany 
wyczerpują zapisy zawarte w § 5 ust. 2 załącznika nr 5 do OOZ – wzór umowy.
Pytanie 2
W załączniku nr 5 do OOZ – wzór umowy – Zamawiający w § 4 ust. 8 określa, że  
„Zamawiający wpłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 21 dni licząc od daty 
doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury (…)”. 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 terminem płatności faktury określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury 
został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu 
fakturowania wykonawcy oraz zarządzania płatności wynikającymi z zawartych umów. Takie 
rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w  ich  
płatności. Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje w umowie termin płatności 
21 dni licząc od daty wystawienia faktury VAT?
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Odpowiedź
Zamawiający zmienia termin płatności, określony w §4 ust. 8 załącznik nr 5 do OOZ – wzór 
umowy, z 21 dni na 14 dni licząc od daty prawidłowego doręczenia mu przez Wykonawcę 
prawidłowo wystawionej faktury.

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

ROBERT NOWAK
ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
INFORMATYCZNEGO

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

 Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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