
 

 

  
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 22.06.2020 r. 
  Wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia pn.: pn.: „Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej 
skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020”, numer sprawy: 
26/DK/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 101-244381 z dnia 26-05-2020 r. 

Pytanie nr 14 
Chcemy prosić o modyfikację nowych zapisów odnośnie podatków od laureatów. Są one częścią puli nagród i z 
punktu widzenia prawa muszą być również przekazywane na nocie księgowej razem z pieniędzmi na nagrody. 
PODATKI TO NAGRODY, nie są elementem wynagrodzenia i nie wolno ich obciążać podatkiem VAT. To niezgodne z 
prawem by przekazywać je na fakturze VAT, ponieważ nie są elementem wynagrodzenia ani usługi. Są 1:1 
przekazywane dla laureatów. Inaczej jest tylko z opłatą za wydanie zezwolenia, która ma być elementem faktury 
za usługi jako część usługi kompleksowej. 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Wykonawca  jest obowiązany wystawić fakturę za usługę organizacji Loterii, dokumentującą wykonanie usługi 
organizacji Loterii, w której podstawę opodatkowania stanowić będzie wszystko co stanowi zapłatę z tytułu 
organizacji i przeprowadzenia Loterii obejmującą również opłatę za udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii 
oraz kwotę odpowiadającą kwocie wymiaru zryczałtowanego podatku od nagród, z wyjątkiem środków 
pieniężnych przeznaczonych na zakup nagród i nagród pieniężnych. Natomiast środki przeznaczone na zakup 
nagród i nagród pieniężnych zostaną przekazane przez Zamawiającego na podstawie innych niż faktura 
dokumentów księgowych, np. not księgowych (obciążeniowych). 
Odpowiedź została udzielona na podstawie interpretacji KAS: 

1) „Reasumując koszt podatku dochodowego uiszczanego przez Spółkę jako płatnika od wygranych w Akcji 
promocyjnej będą należnościami bezpośrednio związanymi z odpłatnym świadczeniem usługi organizacji 
Akcji promocyjnej i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach 
właściwych dla wiążącej strony umowy na organizację Akcji promocyjnej wchodzącą do podstawy 
opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz jego klientów”, 

2) „Wobec powyższego odnosząc się do pytania nr 1 w pierwszym zdarzeniu, Wnioskodawca stosownie do art. 
106b ust. 1 pkt 1 ustawy, jest obowiązany wystawić fakturę za usługę organizacji Loterii, dokumentującą 
wykonanie usługi organizacji Loterii, w której podstawę opodatkowania stanowić będzie wszystko co 
stanowi zapłatę z tytułu organizacji i przeprowadzenia Loterii obejmującą również opłatę za udzielenie 
zezwolenia na urządzenie loterii oraz kwotę odpowiadającą kwocie wymiaru zryczałtowanego podatku od 
nagród, z wyjątkiem środków pieniężnych przeznaczonych na zakup nagród i nagród pieniężnych. 
Natomiast środki przeznaczone na zakup nagród i nagród pieniężnych zostaną przekazane przez 
Zamawiającego na podstawie innych niż faktura dokumentów księgowych, np. not księgowych 
(obciążeniowych)”. 

 
Pytanie nr 15 
Chciałbym zapytać o zakres zatrudnienia na umowę o pracę ludzi do poszczególnych zadań. Do poszczególnych 
zadań zamierzamy zatrudnić podwykonawców. Obsługa eventu losowań i wręczeń nagród, wykonania studia i 
streamingu. Czy wszystkie osoby pracujące na rzecz realizacji eventów losowań muszą być zatrudnione na umowę 
o pracę na pełen etat? A co na przykład z konferansjerem, który będzie prowadził losowanie na żywo? Takie osoby 
są na samozatrudnieniu i angażuje się je jednorazowo. Co z pozostałymi osobami tego typu, na przykład lektor?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wykonujące czynności, o których mowa w 
Załączniku nr 8 do SIWZ, były zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres trwania umowy na warunkach, o których mowa we 
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 
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przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
w trakcie realizacji zamówienia stosował przepisy wynikające z aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), w 
zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę. 
 
Pytanie nr 16 
Wysyłka nagród do laureatów - czy firma kurierska również jest traktowana jako podwykonawca, który musi 
wypełnić i podpisać JEDZ, oraz jest objęty wymogami umów o pracę na pełen etat?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie części zadań i prac opisanych w dokumentacji przetargowej 
stanowi podwykonawcę. 
Zamawiający w pkt 4 SIWZ określił szczegółowe informacje dot. podwykonawstwa. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym brak podstaw wykluczenia. Zgodnie z pkt 9.1 SIWZ 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożenia oświadczenia, 
o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, uzupełnionego w zakresie Sekcji: Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, 
Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, Podsekcji D, Sekcji: Część VI.  
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, 
dotyczące tych podmiotów.  
 
Pytanie nr 17 
Ponawiam prośbę o uszczegółowienie, czy wręczenia nagród mają polegać na dostarczeniu nagród do domów 
laureata osobiście i nagranie tam relacji u niego w posiadłości? Czy raczej laureaci mają przyjechać do wykonawcy 
na event wręczenia nagród? 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w dniu 18 czerwca 2020 r.  
 Zgodnie z pkt 3.12, 3.13 Opisu przedmiotu zamówienia: 
12) ,,Wykonawca zobowiązuje się wykonać 11 nagrań audio relacji z symbolicznego wręczenia nagród z pierwszego, 
drugiego i trzeciego losowania, których zapis będzie w dobrej jakości w formacie mp3 oraz avi, w liczbie 3 nagrań z 
wręczeń przenośnych dysków twardych, 3 nagrań z wręczeń tabletów i 5 nagrań z wręczeń laptopów. Nagrania 
mają zostać wykonane poprzez rozmowę z laureatem, mają zawierać informację o losowaniu, w którym laureat 
uzyskał nagrodę, jej rodzaju, marce i modelu oraz województwie zamieszkania laureata. Relacje muszą zostać 
wykonane w taki sposób, aby prezentować pozytywny wizerunek Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Każda relacja 
trwać ma nie dłużej niż 15 minut”; 
13) ,,Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu od laureatów 22 zdjęcia przedstawiające laureatów, 
odpowiednio po 2 zdjęcia na laureata, na których widnieje on z nagrodą, których zapis będzie w jakości 
pozwalającej na opublikowanie ich na kanałach i kontach mediów społecznościowych, w liczbie 6 zdjęć z wręczeń 
przenośnych dysków twardych, 6 zdjęć z wręczeń tabletów i 10 zdjęć z wręczeń laptopów. Wykonawca w 
regulaminie zobowiąże laureatów do przekazania mu zdjęć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty 
przekazania im nagrody. W efekcie wykonanej usługi, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nośnik pamięci 
pendrive oraz płytę DVD, zawierające opracowane cyfrowo, zdjęcia. Zdjęcia odpowiednio opisane (imię i nazwisko 
osoby fotografowanej, miejsce wręczenia oraz data), zostaną dostarczone Zamawiającemu w formacie: JPG w 
rozmiarze minimum 1024x768 px, 300 dpi.”.  
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