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Bydgoszcz, dnia 25.05.2018r. 

 

Dot. przetarg nieograniczony pn.: Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. 

w Bydgoszczy Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. 

 

 

W nawiązaniu do przesłanych pytań Wykonawcy z dnia 23.05.2018r., Zamawiający odpowiada: 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail? 

 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-

mail: sekretariat@myslecinek.pl 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od 

Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub 

aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem 

praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej? 

 

Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z §17 ust. 1. wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 3. 

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie 

określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikację przy 

ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w światle przepisów podatkowych określenie 

terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej 

daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje 

skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 pkt. 

A)ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z 

późn. Zm. ) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z 

chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z 

zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: 

Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia”. 

 

 

Odpowiedź nr 3. 

Zamawiający informuje, że wyrażając zgodę na pytanie nr 1, nie wyraża zgody na zmodyfikowany 

zapis:  „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia”. 

W ocenie zamawiającego wyrażenie zgody na modyfikację określoną w pytaniu 1 pozwala 

na unikniecie wątpliwości związanych z data doręczenia decyzji. Zgodna na zastosowanie 

proponowanego zapisu wprowadzałaby pozna niepewność co do daty płatności u Zamawiającego. Z 

tego powodu odmawia wyrażenia zgody na modyfikację zaproponowana przez pytającego.  
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