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RLE-01/01/22       Rymanów -Zdrój, 15.03.2022 r. 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr RLE-01/22 pn.:Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymaniu czystości 

w obiektach „Uzdrowisko Rymanów S.A.”, 

W związku z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy oraz 286 ust. 7 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia treść 

otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz informacje o zmianach. 

 

Pytanie 1 

Zamawiający w załączniku nr 13 do SWZ w par. §4 wskazuje: 

 „1. Wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy – w sytuacji, gdy 

konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest: (…..)  

5) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia (innych niż wskazane powyżej), rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy.” 

 W ocenie Wykonawcy powyższy zapis jest niejasny i wadliwy, albowiem Wykonawca nie 

wie w jaki sposób ocenić swoje szanse na uzyskanie waloryzacji. Pragniemy zauważyć, iż w 

przypadku kiedy Wykonawcy nie znają swoich szans na uzyskanie waloryzacji 

wynagrodzenia zmuszeni są wliczyć zakładane wzrosty w cenę oferty minimalizując ryzyko 

strat finansowych. W takiej sytuacji okazać się może, iż rzeczywiste wzrosty będą znacznie 

niższe i w konsekwencji Zamawiający będzie wydatkował więcej środków finansowych, 

aniżeli w przypadku wprowadzenia prawidłowych klauzul waloryzacyjnych.  

W związku z powyższym prosimy o zmianę treści ww. postanowienia nadanie mu treści: 

1.W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją Umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zgodnie ze wzorem: CJ2 = CJ1 * (W2 - W1)  
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gdzie:  

CJ1 - cena jednostkowa z umowy;  

CJ2 – cena jednostkowa po waloryzacji;  

W1 – wskaźnik wzrostu określony w %, opublikowany w roku poprzedzającym rok, w którym 

ma być dokonana waloryzacja;  

W2 - wskaźnik wzrostu określony w %, opublikowany w roku, w którym ma być dokonana 

waloryzacja;  

2.Strony postanawiają, że waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy następuje zgodnie z 

zasadami określonymi w pkt 1 - 4:  

1) waloryzacja nastąpi, o ile roczny Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wskaźnik) w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” za dany rok wzrośnie o co najmniej 

0,5% względem wskaźnika odnoszącego się do poprzedniego roku;  

2) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować jeden (1) raz na rok 

kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi po upływie roku 

kalendarzowego, w którym rozpoczęła się realizacja umowy oraz gdy zostanie osiągnięty 

wskaźnik, o którym mowa w pkt 1; każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi 

w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt 1 przekroczy 0,5% w stosunku do 

wskaźnika z roku, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy.  

3) wynagrodzenie Wykonawcy waloryzuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po 

dniu publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 

1.  

4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, nie przekroczy 

łącznie 15% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w dniu 

podpisania umowy.  

5) waloryzacja wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i cen jednostkowych, ustalonych w 

umowie, nie wymaga zmiany umowy.  

3.Dokonanie zmiany wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o postanowienia umowne, 

odpowiadające wymogom art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1129 tj. ze zm.), nie wyłącza i nie ogranicza stosowania 

niniejszego postanowienia umownego. 
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Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż szczegółowe zasady zmiany wynagrodzenia zostały szczegółowo 

wskazane w § 4 ust. 4-10 projektu umowy.  

Pytanie 2 

II. Zamawiający w załączniku nr 13 do SWZ, §1 pkt. 2 wskazuje  

„2.Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość 

zmiany ilości zamawianych usług. Ilość usług zamówiona przez Zamawiającego w trakcie 

obowiązywania umowy będzie na poziomie co najmniej ok. 15% maksymalnej wartości brutto 

zamówienia” 

Pragniemy zaznaczyć, iż możliwość ograniczenia zamówienia do 15% szacunkowej wielkości 

zamówienia oznacza, że minimalna wielkość zamówienia (umowy) została określona w sposób bardzo 

zaniżony. Zamawiającemu przysługuje bowiem prawo de facto do bardzo daleko idącej zmiany 

wielkości umowy. Przywołane postanowienie dowodzą, że wielkość kontraktu i tym samym 

rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, są zdecydowanie poniżej założeń i wartości, określonych w 

SWZ, oraz, że mogą wynieść zaledwie 15% zapotrzebowania, określonego w SWZ. Tym samym, w 

ocenie Wykonawcy wątpliwym jest, aby podany w SWZ zakres zamówienia (szacunkowa wielkość 

zamówienia) był wartością i wielkością rzeczywistą, która powinna stanowić podstawę wyceny oferty. 

Z uwagi na powyższe, brak wskazania w umowie realnej, rozsądnej i ustalonej z należytą starannością 

gwarantowanej wielkości zamówienia, stanowi rażące naruszenie ustawy pPzp, w tym w 

szczególności naruszenie art. 433, art. 455 oraz art. 99 pzp, a nadto jest sprzeczne z prawem z uwagi 

na zasady prawa cywilnego. 

 Wykonawca uzasadnia dodatkowo, że ww. postanowienia umowne są niezgodne z Prawem zamówień 

publicznych, gdyż dopuszczają dowolną zmianę umowy względem treści złożonej oferty. Zmiana ta 

nie jest określona i sprecyzowana w myśl reguł określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp ani też żadnych 

innych reguł i zasad wynikających z pzp. Zgodnie z przywołanym przepisem pzp, aby zmiana umowy 

była dopuszczalna musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia 

w sposób jasny, przejrzysty i jednoznaczny. Ponadto opis ww. zmian musi określać rodzaj i zakres 

tych zmian, warunki wprowadzenia ww. zmian. Zmiana taka nie może także skutkować modyfikacją 

ogólnego umowy. Mając na względzie, ze przywołane postanowienia umowne nie zawierają żadnego 

z przywołanych elementów wymaganych ustawą pzp to jest ono sprzeczne z ww. ustawą. Uwagi 

wymaga również, że okoliczności i przyczyny zmiany opisanej w ww. postanowieniach umownych są, 

w niektórych przypadkach, zależne wyłącznej od woli Zamawiającego.  

Na skutek przywołanych powyżej postanowień umownych Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż 

ograniczenia usługi będą miały charakteru przewlekłego, częstego, albo też niespodziewanego. 

Wykonawca zobowiązany zaś jest ponieść określone koszty stałe, takie jak nabycie i utrzymanie 

określonej ilości np. produktów spożywczych na podstawie długoterminowych umów z dostawcami, 

koszty kredytów, leasingu itp. zaś nagłe ograniczenia wykonywania usługi powodują niekiedy 

konieczność zwolnień pracowników, i to w trybie ekonomicznym, za co, zgodnie z ustawą o 

zwolnieniach ekonomicznych, należne im są odprawy (art. 8 ustawy o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). 
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Zaburzenie ww. rachunku ekonomicznego, wywołane nagłym i istotnym ograniczeniem wolumenu 

usługi, powoduje stratę, gdyż Wykonawca ponosi koszty stałe, których w krótkim okresie nie można 

wyeliminować z powodu obniżonego popytu (redukcji zamówienia). Ponadto, istnieje prawidłowość 

ekonomiczna, zgodnie z którą im większy przedmiot zamówienia, tym niższe koszty ponosi 

wykonawca (tzw. ekonomiczny efekt skali - koszty nie rosną wprost proporcjonalnie do wielkości 

produkcji, lecz maleją), na skutek czego wykonawca może zaoferować niższą cenę. Jeśli jednak już po 

zawarciu umowy przedmiot zamówienia zmaleje w stopniu znacznym, okaże się, że wykonawca nie 

jest w stanie osiągnąć efektu skali i otrzymuje wynagrodzenie po cenach niższych od takich faktycznie 

niższe, niż to, jakie zaoferowałby, gdyby jeszcze przed złożeniem ofert zamawiający zmniejszył 

przedmiot zamówienia. W dodatku, Wykonawca ponosi tzw. koszty alternatywne, czyli koszty 

„utraconych szans”, gdyż poprzez fluktuacje wielkości przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 

utrzymać w gotowości - w rezerwie - określoną ilość personelu, sprzętu i asortymentu na wypadek 

nagłego przywrócenia wyłączonej powierzchni do realizacji, które to zasoby mógłby wykorzystać do 

świadczenia usług w innym miejscu, pozostawione zaś w gotowości generują tylko koszty, zaś sprzęt 

dodatkowo ulega utracie wartości, a asortyment (np. zakupione środki czystości) może utracić datę 

przydatności do użycia.  

W konsekwencji, uzasadniony był zabieg ustawodawcy, pozwalający zagwarantować wykonawcy 

minimalny pułap wielkości zamówienia, którego zamawiający zmniejszyć nie może.  

Wykonawca podnosi również, że postanowienie § 1 ust. 2 umowy nie odpowiadaj wymogom art. 433 

pkt 4 i 455 ust. 1 Ustawy, gdyż jest sprzeczne z celem ww. przepisów a nadto stanowią przejaw 

uchylania się Zamawiającego od obowiązków, określonych w tychże przepisach. Wykonawca 

podkreśla, że przywołane przepisy zobowiązują Zamawiającego do rzeczywistej i racjonalnej 

partycypacji w ryzykach kontraktowych. Przymiotu racjonalności, proporcjonalności, przejrzystości, 

efektywności oraz rzeczywistej woli partycypacji w zmienionych kosztach realizacji zamówienia nie 

można przypisać zachowaniu polegającemu na formułowaniu postanowień umownych, obciążających 

wykonawcę odpowiedzialnością finansową, za wszelkie zdarzenia, wpływające na rozmiar 

zamówienia, w tym również odpowiedzialnością za zmienione warunki kontraktowe, wywołane siła 

wyższą. Wykonawca podkreśla, że na skutek ww. postanowienia § 1 ust. 2 umowy, Zamawiający 

zabezpieczył się przed rzeczywistym finansowaniem zmiany kosztów realizacji kontraktu, co jest 

całkowicie sprzeczne z celem ww. przepisów. Formułowanie postanowień umownych, których celem 

jest uniknięcie przez Zamawiającego ponoszenia ryzyk kontraktowych, stanowi nadużycie 

przysługującego mu prawa do formułowania postanowień umownych i w konsekwencji świadczy o 

dokonywaniu czynności prawnych sprzecznych z prawem lub mających na celu obejście prawa, a 

więc czynności prawnych bezwzględnie nieważnych na podstawie art. 58 k.c.. Wykonawca podnosi 

więc, że w postępowaniu na skutek ww. wady nie została sformułowana klauzula, o której mowa w 

art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. , mimo, że Zamawiający ze względu na sposób 

obliczenia wynagrodzenia wykonawcy przysługuje uprawnienie do ograniczenia zamówienia 

względem wielkości podanej w SWZ. 

 Wykonawca podkreśla również, że realizując zasadę przejrzystości Zamawiający ma obowiązek 

jasnego formułowania wymogów i przygotowania dokumentacji postępowania w sposób 

umożliwiający rzetelne przygotowanie oferty. Sprzecznym z Ustawą jest określenie przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób, który znacząco utrudnia kalkulację ceny ofertowej. 

Zasada przejrzystości w kontekście treści postanowień SWZ interpretowana jest jako obowiązek 
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Zamawiającego do sformułowania dokumentacji postępowania z uwzględnieniem zawodowego, 

profesjonalnego charakteru działalności prowadzonej zarówno przez Wykonawcę, jak i 

Zamawiającego. Oznacza to, że Wykonawca powinien uzyskać w SWZ tyle informacji, ile racjonalnie 

jest potrzebne profesjonalnemu wykonawcy do sporządzenia konkurencyjnej oferty. Wobec 

powyższego, wymaganie od wykonawców przewidywania wyceny usługi o de facto nieznanej 

wielkości, wykracza poza profesjonalny charakter działalności wykonawców.  

Wykonawca zaznacza również, że bezpośrednią konsekwencją opisanego naruszenia wymogu 

przejrzystości jest naruszenie zasady poszanowania uczciwej konkurencji oraz zasady efektywności. 

Zamawiający utrudniając Wykonawcom przygotowanie ofert, w praktyce utrudnia im również 

uczciwe konkurowanie, gdyż Wykonawcy konkurują w rzeczywistości nie na cenę, ale na założenia, 

co do wielkości zamówienia.  

Przedmiot umowy powinien być określony w taki sposób, by wykonawca mógł ustalić minimalny, 

pewny zakres lub wielkość przyszłego swojego świadczenia oraz wysokość odpowiadającego mu 

świadczenia zamawiającego. Wymiar tego zakazu jest dwojaki. Po pierwsze, chroni on Wykonawcę 

przed stratami ponoszonymi w związku z koniecznym zabezpieczeniem świadczenia w maksymalnym 

zakresie, w sytuacji gdy rzeczywisty zakres realizacji umowy jest znacznie mniejszy czy wręcz 

znikomy. Po drugie, zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia, a co za tym idzie - przedmiot 

umowy, opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty. Niewątpliwie okolicznością wpływającą na sporządzenie oferty jest określenie w dokumentach 

zamówienia tzw. zakresu gwarantowanego zamówienia (co do zasady cena oferty jest uzależniona od 

zakresu lub wielkości świadczenia). Przy tym określenie W opisie przedmiotu zamówienia zakresu 

gwarantowanego nie jest wystarczające, jeśli zamawiający w projekcie umowy zastrzega możliwość 

zmniejszenia zamówienia aż do 15% na etapie jego realizacji. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 1 ust.2 projektu umowy poprzez: 

1) zastąpienie zapisu § 2 ust. 2 „2. Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od 

niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamawianych usług. Ilość usług zamówiona przez 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy będzie na poziomie co najmniej ok. 15% 

maksymalnej wartości brutto zamówienia” zapisem „2. Zamawiający zastrzega sobie, w razie 

wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamawianych usług. Ilość 

usług zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy będzie na poziomie co 

najmniej ok. 40% maksymalnej wartości brutto zamówienia”  

2) dodanie zapisów precyzyjnie i jednoznacznie określających rodzaj i zakres zmian umowy, o 

których mowa w § 2 ust. 2  

3) dodanie zapisów precyzyjnie i jednoznacznie określających warunki wprowadzenia zmian, o 

których mowa w § 2 ust. 2  
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Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 1 ust. 2 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, które dają Zamawiającemu  możliwość czasowej redukcji wolumenu świadczonych usług 

do poziomu nie niższego niż 30% ogólnej powierzchni, o której umowa w OPZ stanowiącym załącznik 

nr 12 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do realizacji  minimum 40% całkowitej  

wartości brutto zamówienia, o którym mowa w  §3 ust. 1 projektu umowy”.  

Zamawiający wyraża zgody na zmianę § 1 ust. 2 projektu umowy, poprzez dodanie zapisów 

precyzyjnie i jednoznacznie określających rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki 

wprowadzenia zmian, poprzez dodanie §  1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„Zmiana określona w § 1 ust. 2 Umowy będzie uzasadniona czasowymi wyłączeniami z użytkowania 

wybranych pomieszczeń lub obiektów: 

1) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj.:  

a) remonty, 

b) przebudowy,  

c) modernizacje, 

d) brak zakontraktowania budynku przez płatnika publicznego (ZUS,NFZ), 

- o planowanych wyłączeniach z użytkowania, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w 

formie pisemnej z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. 

2)  z przyczyn  niezależnych od Zamawiającego tj. 

  1. zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej,  do których Strony uznają przyczynę 

sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą 

Strony nie mają wpływu, tj. w szczególności: 

     a) działania sił przyrody, 

     b) działania wojenne lub inne operacje  sił zbrojnych, 

     c) niecodzienne zachowania społeczności, jak np. strajki generalne, ogólnokrajowe   

manifestacje czy zamieszki, 

    d) stan epidemii lub stan zagrożenia epidemiologicznego, 

    e) awarii. 

2. zaistnienia okoliczności braku obłożenia spowodowanych niedojazdami pacjentów z przyczyn 

leżących po ich stronie lub niewykorzystaniem przez płatnika publicznego (ZUS, NFZ) 

zakontraktowanych miejsc.  

- o powyższych wyłączeniach z użytkowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie 

pisemnej z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. 

Pytanie nr 3 

III. Niniejszym wnosimy o usunięcie z swz wymogu dot. fakturowania tylko przez jednego członka 

konsorcjum. Wymóg ten nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego, prawa 

cywilnego, a w szczególności w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i jest sprzeczne z 

generalną zasadą praca cywilnego tj. swobody zawierania umów.  

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych konsorcjanci mają swobodę w formułowaniu postanowień 

umowy konsorcjalnej – czego źródłem jest wyżej wspomniana generalna zasada prawa cywilnego. 
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Zamawiający nie będąc stroną umowy konsorcjalnej nie ma legitymacji do kształtowania 

wewnętrznych stosunków i zobowiązań pomiędzy stronami takiej umowy. Ustawa Prawo zamówień 

publicznych nie ogranicza w żaden sposób dopuszczalnych form rozliczeń stosowanych pomiędzy 

Zamawiającym a konsorcjum, nie stanowi także podstawy do ingerencji Zamawiającego w treść 

wzajemnych zobowiązań konsorcjantów. 

 Konsorcjum jako podmiot prawa nie występuje ani w prawie cywilnym, ani podatkowym. 

Konsorcjum kwalifikowane jest jako umowa a zawieranie takich umów jest dopuszczalne w ramach 

swobody umów wynikającej z ustawy Kodeks cywilny. Stosownie do art. 353(1) ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.), strony zawierające umowę 

mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 

właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Szczególny cel 

konsorcjum realizowany jest w celach, o których mowa w art. 58 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 Konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w 

konkretnym celu. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości 

prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też 

siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych 

działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z 

konsorcjum, realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Co do zasady, konsorcja nie 

mają też wspólnego majątku.  

Zgodnie z prawem podatkowym, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów 

i usług musi być wykonana przez podatnika. Jak wskazuje powołany art. 15 ust. 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 

2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność 

producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne 

oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza 

obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości 

niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Polski ustawodawca nie 

skorzystał z możliwości wynikającej z art. 11 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 

r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z dnia 11 

grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym, po konsultacji z komitetem doradczym ds. 

podatku od wartości dodanej (zwanym dalej „Komitetem ds. VAT”), każde państwo członkowskie 

może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa 

członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod 

względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.  

Konsorcjum – w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego – nie może być zatem uznane 

za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum 

(podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach 

wewnętrznych rozliczeń konsorcjum. Zatem przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są 

odrębnymi podatnikami VAT. Powyższe oznacza, że działając w ramach konsorcjum, powinni oni do 

wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz aktów wykonawczych do niej, w tym także w zakresie wystawiania faktur VAT 

dokumentujących wykonywane przez nich czynności.  
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Wobec powyższego wnosimy rezygnację z wymogu fakturowania tylko przez jednego członka 

konsorcjum, gdyż wymóg taki jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje, iż wniosek o rezygnację z wymogu fakturowania tylko przez jednego 

członka konsorcjum jest nie zasadny, gdyż w dokumentach przetargowych, w treści SWZ 

Zamawiający nie przewiduje w/w wymogu.  

 

Pytanie nr 4 

 

VI. Prosimy o wprowadzenie do SWZ zapisu:  

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA! Nie 

uczestniczenie w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z treścią art.226 ust.1 pkt 18 

ustawy Pzp. Proponowany termin wizji lokalnej: ………………….r. godz. 12:00. Zamawiający 

dopuszcza możliwość ustalenia indywidualnie innego terminu niż wskazany, jednak nie później niż do 

dnia …………………. włącznie. 

 W celu umówienia indywidualnego terminu wizji lokalnej należy kontaktować się poprzez platformę 

zakupową lub bezpośrednio z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
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