Warszawa, dnia 30 września 2020 r.
Nr pisma: WZP-262-29-2020/GGCh/NP-395/2020

Do Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego
bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług
pocztowych z podziałem na 3 części”, oznaczenie sprawy: WZP-262-29/2020.

Zmiany treści
Ogłoszenia o zamówieniu
Do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną następujący wniosek o doprecyzowanie, opublikowanych
pismem nr WZP-262-29/2020/GGCH/NP-388/2020 z dnia 23 września 2020 r., wyjaśnień treści Ogłoszenia o
zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanego dalej
w skrócie Ogłoszeniem:

„W odniesieniu do udzielonych wyjaśnień dotyczących pytania nr 11 Wykonawca zwraca się z
uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w świetle wyjaśnień podatkowych Ministerstwa
Finansów (dostępne na stronie www.mf.gov.pl: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnieniapodatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat) dotyczących Rachunków wirtualnych,
pozostawiając w dotychczasowym brzmieniu zapis w paragrafie 7 załączników nr 8.1, 8.2 i 8.3 do
Ogłoszenia mówiący o tym, że za błędnie wystawioną fakturę uznaje fakturę nie zawierającą
rachunku bankowego widniejącego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT
uznaje zgodnie z wyjaśnieniami MF, że wpłaty na rachunek wirtualny będą traktowane jako wpłaty
na rachunek rozliczeniowy uwidoczniony w Wykazie, z którym dany rachunek wirtualny jest
powiązany?”
W odpowiedzi na otrzymany wniosek, Zamawiający działając na podstawie Rozdziału VII ust. 11
Ogłoszenia, dokonuje następujących zmian treści Ogłoszenia:
1) w Załączniku nr 8.1 do Ogłoszenia, § 7 ust. 9, przyjmuje brzmienie: „Doręczenie błędnie wystawionej
faktury, w tym, gdy Wykonawca ma status podatnika VAT czynnego, faktury zawierającej numer
rachunku bankowego, który nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista
podatników VAT), a także wystawienie faktury przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego
zestawień, o których mowa w § 3 ust. 8 Umowy, powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do czasu
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Rachunek wirtualny powiązany z rachunkiem
rozliczeniowym zamieszczonym w wykazie, traktowany jest jako rachunek zamieszczony w wykazie,
zgodnie z „Objaśnieniami podatkowymi z 20 grudnia 2019 r.” opublikowanymi przez Ministerstwo
Finansów.”
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2) w Załączniku nr 8.2 do Ogłoszenia, § 7 ust. 7, przyjmuje brzmienie: „Doręczenie błędnie wystawionej
faktury, w tym, gdy Wykonawca ma status podatnika VAT czynnego, faktury zawierającej numer
rachunku bankowego, który nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista
podatników VAT), a także wystawienie faktury przed dokonaniem skutecznego doręczenia
adresatowi kwot pieniężnych określonych w przekazie pieniężnym, powoduje, że termin zapłaty nie
biegnie do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Rachunek wirtualny powiązany z
rachunkiem rozliczeniowym zamieszczonym w wykazie, traktowany jest jako rachunek
zamieszczony w wykazie, zgodnie z „Objaśnieniami podatkowymi z 20 grudnia 2019 r.”
opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.”
3) w Załączniku nr 8.3 do Ogłoszenia, § 7 ust. 8, przyjmuje brzmienie: „Doręczenie błędnie wystawionej
faktury, w tym, gdy Wykonawca ma status podatnika VAT czynnego, faktury zawierającej numer
rachunku bankowego, który nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista
podatników VAT), powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do czasu doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury. Rachunek wirtualny powiązany z rachunkiem rozliczeniowym zamieszczonym
w wykazie, traktowany jest jako rachunek zamieszczony w wykazie, zgodnie z „Objaśnieniami
podatkowymi z 20 grudnia 2019 r.” opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.”

Powyższe zmiany stają się integralną częścią Ogłoszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania.
Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie ulegają zmianie.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,
podpisano elektronicznie
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek
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