
 

 

 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 18.02.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia SWZ II 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn.: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów merytoryczno-organizacyjnych oraz 
koordynatorów i konsultantów infolinii spisowej w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021.”, numer sprawy: 1/BK/SPIS/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 022-052952 z dnia 2-02-2021 r. 

 
Pytanie 27: 
W toku analizy załączników niniejszego postępowania w dokumencie: Załącznik nr 2 do SWZ – FORMULARZ 
OFERTOWY (FO)  w pkt. 5. Mechanizm podzielonej płatności / podpunkt 4) widnieje symbol "*" zobowiązujący 
Wykonawcę do skreślenia niepotrzebnej informacji, pozostawiając właściwą treść zapisów. Nie jesteśmy pewni czy 
to my jako Wykonawca powinniśmy narzucić treść poniższego zapisu ? Czy aby na pewno mamy samodzielnie 
dokonać wyboru a) lub b)?  
5. Mechanizm podzielonej płatności: 4) W przypadku numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez 
Wykonawcę, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
Bankowe (Dz. U. 2017 poz. 1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:* 
a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w 
Umowie. 
b) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające 
poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 
0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa.*) - niepotrzebne skreślić, pozostawiając właściwą treść zapisów 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że według dyspozycji opisanej pod znakiem * - niepotrzebne skreślić, pozostawiając 
właściwa treść zapisów, w przypadku pkt 5 ppkt 4 Formularza ofertowego, nie jest dokonanie wyboru pomiędzy 
ppkt a) i b), lecz skreślenie całego ppkt 4 w przypadku jeżeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez 
Wykonawcę nie będzie rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
Bankowe (Dz. U. 2017 poz. 1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT lub jego pozostawienie, w przypadku jeżeli 
numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę będzie rachunkiem, dla którego zgodnie z 
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017 poz. 1876 ze zm.) prowadzony jest 
rachunek VAT, tj. jeżeli w pkt 5 ppkt 2) Formularza ofertowego Wykonawca świadczy, że numer rachunku 
rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w imieniu Wykonawcy, jest rachunkiem, dla 
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017 poz. 1876 ze zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT. Treść pkt 5 ppkt 4 Formularza ofertowego pełni rolę informacyjną dla Wykonawcy. 
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