
  Białystok, dnia 25 maja 2017 r.
Zamawiający:
Podlaska Komunikacja Samochodowa 
Nova Spółka Akcyjna
ul. Fabryczna 1
15-482 Białystok

Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu nr 
PKS Nova SA - PT/04/2017/1

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  sukcesywne  dostawy  paliwa  przez  okres  12  miesięcy  dla  spółki  Podlaska
Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2015 r.  poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami,  oraz jednocześnie  działając  w trybie  art.  38  ust.  4  Pzp,  Zamawiający  informuje  o
dokonaniu zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:
Dotyczy punkt 6 zał 1 do SIWZ „OFERTA” oraz paragraf 2 ust. 2 zał 6 do SIWZ „UMOWA”.
Zamawiający oczekuje od wykonawcy podania w ofercie miejsca z którego dostarczane będzie 
paliwo (np. baza paliw/rafineria). W projekcie umowy wprowadza zapis umożliwiający zmianę 
źródła dostaw za zgodą Zamawiającego. 
Czy Zamawiający wprowadzając powyżej wskazane zapisy oczekuje od Wykonawcy podania tylko
miejsc z których będą realizowane dostawy (magazynów) czy miejsc z których będą realizowane
dostawy (magazynów) ze wskazaniem producenta (źródła) paliwa?

Wyjaśnienie nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga od Wykonawcy podania miejsc z których będą realizowane dostawy
(np. magazyny,  bazy paliw, rafinerie) ze wskazaniem producenta (źródła) paliwa.

W  związku  z  powyższym  wyjaśnieniem  Zamawiający  wprowadza  następujące  zmiany  w  SIWZ  i
załącznikach do SIWZ:
a)  w  rozdziale  III  pkt  5  SIWZ,  który  otrzymuje  brzmienie:  Składając  ofertę  Wykonawca  będzie
zobowiązany podać miejsca, z których będzie dostarczane paliwo ze wskazaniem producenta (źródła)
paliwa.
b) w pkt 6 załącznika nr 1 do SIWZ "Formularz Wykonawcy - Oświadczenie Oferenta", który otrzymuje
brzmienie:  Miejsce z którego dostarczane będzie paliwo (np. baza paliw/rafineria) ze wskazaniem
producenta (źródła) paliwa.



Pytanie nr 2:
Dotyczy paragrafu 8 ust 3 załącznika 6 do SIWZ „Wzór umowy”.
W punkcie tym Zamawiający żąda umieszczania na wystawionych fakturach VAT tylko rachunków
bankowych zgłoszonych do Urzędu Skarbowego i powiązanych z wniesioną kaucją gwarancyjną, na
które Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. By uczynić
zadość powyższemu warunkowi, Wykonawca upoważnił banki prowadzące jego rachunki, na które
wpływają  zapłaty  za  sprzedaż  paliw,  do  przekazywania  organom  podatkowym  oraz  organom
kontroli  skarbowej  informacji  o  wszystkich  transakcjach  dokonywanych  na  tych  rachunkach.
Upoważnienia  takie  zostały  złożone  przez  Wykonawcę  naczelnikowi  właściwego  urzędu
skarbowego i na tej podstawie wskazane w nich rachunki zostały umieszczone we wspomnianym
wykazie Ministra Rozwoju i  Finansów. Wykonawca korzysta z  oferowanej  przez banki  i  obecnie
powszechnej już na rynku tzw.  usługi collect/speed collect (różne nazwy są używane przez różne
banki) czyli  systemu  identyfikacji  masowych  płatności)  wykorzystującej  „wirtualne  numery
rachunków”  w  przypadku  sprzedaży  masowej.  W  usłudze  tej  każdemu  pojedynczemu
kontrahentowi właściciela rachunku bankowego przypisywany jest właściwy wyłącznie dla niego
niepowtarzalny „wirtualny” numer rachunku, który to numer nabywca wykorzystuje przelewając
zapłatę za towar, jednak środki pieniężne wpływają (i są księgowane przez bank) na rzeczywistym
rachunku bankowym,  do którego te wirtualne numery  są przyporządkowane.  Numer wirtualny
stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń – użycie go przez wpłacającego powoduje, iż
system  sam  rozpoznaje  wszystkie  parametry  przelewu  i  dokonywane  jest  jego  automatyczne
księgowanie  na  rachunku  bieżącym  prowadzonym  na  rzecz  przedsiębiorcy  (czyli  w  naszym
przypadku – na rachunku rzeczywistym wskazanym w ww. wykazie Ministra Rozwoju i Finansów).
Na wyciągu z rachunku rzeczywistego sporządzanym dla jego właściciela przez bank jako źródło
przelewów przychodzących wskazane są rachunki bankowe nabywców, a nie numery wirtualne, z
użyciem  których  nabywcy  generowali  swoje  przelewy.  Warto  wskazać,  że  wirtualne  numery
rachunków  nie  mają  funkcjonalności  rachunku  bankowego  i  są  nadawane  przez  właścicieli
rachunków zbiorczych (czyli  sprzedawców) na podstawie  usługi  collect świadczonej przez bank i
generalnie bank nie ingeruje w ten zautomatyzowany proces. Prowadzone „operacje” polegają na
jednostronnej  konwersji  wpłaty  z  identyfikatorem  rachunku  wirtualnego  na  rzeczywiste  konto
bankowe wierzyciela. Z naszej wiedzy wynika także, że podobne stanowisko prezentują banki – nie
widzą  możliwości  podpisywania  upoważnień  do  przekazywania  danych  rachunków/numerów
wirtualnych. Z powyższego wyraźnie wynika, że zapłata przez klienta dokonywana jest faktycznie na
rachunek rzeczywisty i to ten rachunek jest rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 105b
ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. 
Podejście  przeciwne,  tzn.  uznanie,  że  we  wspomnianym  wyżej  wykazie  prowadzonym  przez
Ministra Rozwoju i Finansów powinny się znaleźć wirtualne numery rachunków (zamiast numeru
rachunku  rzeczywistego,  do  którego  są  one  przyporządkowane),  oznaczałoby,  że  dany
przedsiębiorca  musiałby  złożyć  naczelnikowi  swojego  urzędu  skarbowego  nawet  kilka  tysięcy
upoważnień do rachunków wirtualnych i te kilka tysięcy numerów znalazłoby się w tym wykazie.
Dodatkowo, jako że baza klientów aktualizowana jest niekiedy nawet codziennie (ktoś rezygnuje ze
współpracy  handlowej,  ktoś  inny  ją  nawiązuje),  to  lista  numerów  rachunków  wirtualnych
figurujących w ww. wykazie również ulegałaby zmianie niemalże w trybie ciągłym. Obsługa tego
systemu  (dołączając  również  obowiązek  zawiadamiania  na  druku  NIP-8)  byłaby  wyłącznie
gigantyczną trudnością administracyjną, zdecydowanie nikomu niepotrzebną, zarówno po stronie
przedsiębiorców  jak  i  organów  skarbowych  wprowadzających  wirtualne  numery,  które  nie
odpowiadają ani funkcjonalnie ani prawnie rachunkom bankowym. 
Temat dotyczy całej branży paliwowej i w jej imieniu POPIHN skierował pismo (w załączeniu) do
Ministra  Finansów,  w  którym  prosi  o  potwierdzenie,  że  praktyki  rynkowe  stosowane  przez
operatorów na rynku są prawidłowe.
Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na podawanie na wystawionych fakturach nr konta
bankowego  na  który  Zamawiający  będzie  dokonywał  zapłaty  wynagrodzenia  za  przedmiot



zamówienia oraz oświadczenia Wykonawcy, że podany rachunek jest prowadzony w ramach tzw.
usługi collect/speed collect, co oznacza, że jest on przyporządkowany do rachunku rzeczywistego o
którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. 2016.710 ze zm.).

Wyjaśnienie nr 2:
Zamawiający wyraża  zgodę na podawanie  przez Wykonawcę na wystawionych fakturach nr  konta
bankowego  powiązanego  w  ramach  tzw.  usługi  collect/speed  collect,  przyporządkowanego  do
rachunku rzeczywistego o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i  usług (Dz.U.2016.710 t.j.,  ze zm.) na który Zamawiający będzie dokonywał
zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, przy jednoczesnym zobowiązaniu Wykonawcy do
złożenia stosownego w tym zakresie oświadczenia. Ewentualne doprecyzowanie umowy w zakresie w
jakim nie będzie stanowiło zmiany istotnej w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, może nastąpić (przy zgodnej woli stron) w każdym czasie.

Pytanie nr 3:
Dotyczy rozdziału XV SIWZ pkt 1.1
W  punkcie  tym,  Zamawiający  oczekuje  od  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  na
wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym przed zawarciem umowy, złożenia
w odpowiednim urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 t.j., ze zm.), stanowiącej
zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o
których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
w  wysokości,  co  najmniej  10.000.000,00  (dziesięć  milionów  złotych)  oraz  dostarczenia
Zamawiającemu  postanowienia  odpowiedniego  urzędu  skarbowego  o  przyjęciu  kaucji
gwarancyjnej nie później niż przed rozpoczęciem dostaw. Termin ważności kaucji gwarancyjnej musi
obejmować cały okres obowiązywania umowy. 
W przypadku Wykonawców, którzy na dzień złożenia ofert będą mieli wpłaconą kaucję gwarancyjną
w  kwocie  10 000 000,00  zł  na  podstawie  postanowienia  odpowiedniego  Urzędu  Skarbowego  o
przyjęciu  kaucji  gwarancyjnej  oraz  będą  wpisani  do  rejestru  Ministra  Finansów,  termin
obowiązywania  wpłaconej  kaucji  nie  będzie  spójny  z  terminem  obowiązywania  umowy.   W
większości  przypadków,  postanowienia  o  przyjęciu  kaucji  gwarancyjnej  określają  czas  jej
obowiązywania na np. 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia. Przedłużenie obowiązywania
wpłaconej  kaucji  gwarancyjnej,  wymaga  postanowienia  odpowiedniego  Urzędu  Skarbowego  o
przedłużeniu terminu obowiązywania. 
Biorąc pod uwagę powyższe, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści punktu 1.1 w rozdziale XV
SIWZ,  który  otrzyma następujące  brzmienie  „Wykonawca,  którego oferta  zostanie  wybrana,  na
wezwanie  Zamawiającego  i  w  terminie  przez  niego  wyznaczonym,  będzie  zobowiązany  przed
zawarciem umowy do złożenia Zamawiającemu postanowienia odpowiedniego Urzędu Skarbowego
o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku  od  towarów  i  usług  (Dz.U.2016.710  t.j.,  ze  zm.),  stanowiącej  zabezpieczenie  zapłaty
podatku od towarów i  usług w związku z  dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w
załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w wysokości, co
najmniej  10.000.000,00  (dziesięć  milionów  złotych).  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
utrzymywania  wpłaconej  kaucji  gwarancyjnej  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy.  W
przypadku  upływu  terminu  ważności  kaucji  gwarancyjnej  złożonej  przez  Wykonawcę  w  trakcie
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu postanowienie
odpowiedniego Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji gwarancyjnej,
nie później niż 7 dni przed datą jej wygaśnięcia. W przypadku braku wpłaconej kaucji gwarancyjnej



w kwocie 10 000 000,00 zł w trakcie obowiązywania umowy, Zamawiający odstąpi  od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ”? 

Wyjaśnienie nr 3:
Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie proponowanej zmiany.

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ:
a) w rozdziale XV pkt 1.1.  SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, będzie zobowiązany
przed zawarciem umowy do złożenia w odpowiednim urzędzie  skarbowym kaucji  gwarancyjnej,  o
której  mowa w art.  105b ust.  1  ustawy z  dnia  11 marca 2004 r.  o  podatku od towarów i  usług
(Dz.U.2016.710  t.j.,  ze  zm.),  stanowiącej  zabezpieczenie  zapłaty  podatku  od  towarów  i  usług  w
związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11
marca  2004 r.  o  podatku od towarów i  usług,  w wysokości,  co  najmniej  10.000.000,00 (dziesięć
milionów  złotych)  oraz  dostarczenia  Zamawiającemu  postanowienia  odpowiedniego  urzędu
skarbowego o przyjęciu kaucji gwarancyjnej nie później niż przed rozpoczęciem dostaw. Wykonawca
zobowiązany jest do utrzymywania wpłaconej kaucji gwarancyjnej przez cały okres obowiązywania
umowy.
b) w  § 16 załącznika  nr  6 do SIWZ "Wzór umowy" po ust.  4  dodaje  się  ust.  5  ,który  otrzymuje
brzmienie: W przypadku upływu terminu ważności kaucji gwarancyjnej określonej w ust. 4 w trakcie
obowiązywania  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  postanowienie
odpowiedniego Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji gwarancyjnej nie
później  niż  7  dni  przed  datą  jej  wygaśnięcia.  Zamawiający  ma prawo jednostronnie  odstąpić  od
umowy  bez  jakichkolwiek  konsekwencji  prawnych  i  finansowych  dla  Zamawiającego,  jeżeli
Wykonawca  nie  wywiąże  się  z  obowiązku  przedłożenia  postanowienia  o  przedłużeniu  kaucji
gwarancyjnej. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może zrealizować w terminie 2 tygodni
od upływu terminu do przedłożenia przez Wykonawcę postanowienia właściwego Urzędu Skarbowego
o przedłużeniu kaucji gwarancyjnej.

II. Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  wszystkie  pozostałe  zapisy  SIWZ,  w  tym  wyznaczone
terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.


