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n. z{pytania w sprawie SIWZ

Upż€jńie inlomujeńy' iż w dni! 20ll.0620 do z@aviają.eso qpl,Tęla prśba
o $)jaśnisi. apGu Ś!.cynkacji jstollych q'aunlów mówienja' \{ posĘpousiu
prcladrcnyn na podstlwic pzepisóN usb\y z dnja 29 stycaia 2004 roIo PBwo fanólicń
Publicay.h (Dz. U. z 2010 l' Nl ||3' poz' 159' z póa' a') w rybie pż!l.Ę

Karo*ie dria: 201 146.21

Do!t.ł' GnŹ.d!ż) ercĘii c|cktryQb.j do budFku puy u|. Kola|owlj 19'

TEść wśpoDliM€j pro.by jBt n.stęPujłM :

l, w pukci. 9'l b) slwz wid'ieją faliŚy dotyczące htohych post3ńowień umowy lj' :
.'Fottui,v ł'Ślawi&e będą na tonie. ok$u rozlic&niow.go sloŚoqonego pmz osD
z temincm phboii w ciągu |4 dni od otjmaia |atlu'y''
Uprejni€ ińfońljeny. ż. fa}tur'' o'icaniowćso ł}Trałiuc są Po olz'Iaiu odczrlós'
od osD f lwaBi m povyższe zMcmy się z Pmśbą o ńodyfikację zpis! na :
Fakhly s}stawime będąpo zalońcTniu okesu nzlicfeniowego stosowane8o pŹeŹ osD.

2' JednoczcśÓi. au{'eyć nal.ży. iż f pułtu widz€nia vfkona$!', jat i pŹ.pisó\
podŹtko9ch olGśleni€ teminu płabości na 14 dni od olrz}mmia |.łtury nie poŹMla
eliÓ pEwidlowj d'ty pows1ania obołiązku poda&oPeBo. co w kon*k*'encji n.r.,fa
sykonavcę na smkcje śłłbowe z lytul! nieteminowcgo odpńładfcnia podatlu vAT
i podotku dochodoBĆgo od ośób pBMych (ań. l9 uŚ. 13 Pkt ló uŚawy z.lnia 05'04'2004!'
o Podatłu Ód lo\e'w i Elu8 (Dz' u' ft 54 poz' s33 z póżl' n.) Ó@ an'12 Bi.3d pkl ló
Usla\' z d!i. |5'02'1992r o Podarlo do.hodo"lm ód osób pm\Eycb (lj' Dz' U z 200ol'.I
5a. pÓz. 654 2 póżj- ̂ }'

wskrujeny ponadlo' że Zmawiająccgo jako podatnika VAT ńMież dotyczą fópisy
sla{y o poda&u od lovarów i sług' un' zgÓdńie f ań. 86 ul. l0 pt1 3 o!& ań' 86 usl. l l
lĆj Ńlasy pń$o do obriżaria ksoly pod.lku .ależ'ĆBo o podatck MliczoD!' poss'aje
N ]o'icbniu z okFs. w hór}n pr4Poda okrcs p].lnoś.i lub w mi.siąpu nslępn'n'
w qb śmic trczy uuw!żyć nalezy. iz l&ie ukśzlaltoweie Wków motr} naaż'
slomwĘ o! isloh€ riebczpicczcńŚwo blędneBo ok€ś|enia połyżl7-ych teminów, co
w końslł.ncji doprowadzić ńoże do niepEwidlow.8o sTliczeńi. kwot n.leżjlcb
lodalków' Podkleślić nalćży. iŹ jed'!'fi lozwiązaim la}icj s'Iucji ńoŹc być s}ląśaic
uależnicnic lemńu P|atnoś.i od dalv s],sla}ifuia falllr' vAT ( z Puntlu NidzĆni!
q!kom$ś' jcst lo dala p.sn.)' bie aś od d'ly jcj ot}meia puz zm'$i'jącc8o'

r)r



v ^viąztu z po*l^zyn zw&my się do Zmawiająccgo z ap)'t4iem' czy zgadza się na
mo'ly6tację sI\\jZ i apisaie kwestii leminu płalności w ten sposób' aby kzdoluo*!
podaNmy b)..l on N lleści \ystaqińej p.zez srkonaNcę fałt'f.v vAT i okEślony na 2I dni
od daq pralidlorłt8o \rysta\ienia fa]du.} vAT pĘez s!konał!ę' Pżel€wen na konlo
rłfkonaŚcy Bsk@ne w tleści fałlr' \rAT pŹez \qkomwcę' plz€lewen na konto
Nfkonarvcy \rskazm€ w treści taktu!' vAT, z lyn zslrzcżeniem. żc vfkonaNca
zobÓ\riązr' będzie do doręczania fakfury na co najńniej 14 dÓi p@d Iał okreś|ońlh
Fńioeń p]atności. a s' rŹie nieachoyuia l€o lemńu, temin plahości wskżay s'
faktuze vAT zostanie autońatlcaie pŹcdfużony o cas opóźdenia?
Tali sposób zpheia leminu platności apeunia linrsoq€ bezpiecreńsNo
zmaNiająceco. kóry nie będzie nó8l zoslać prcf \rkonawcę obciążony za ńieFminową
aplalę faktury vAT v prĄTadku, kiedy |a faltua nie zostei€ zmawiająccmu dolęczona'

stano$hko (Ęjaśnio a) zanlwjljĄ@go w pŹedbioloł€j AY6ńi jest .asiępujące|

Ad l i 2 Zmasiający wyraz zaodę m aianę zapisu pkt 9'l b) slwz tj'.,Ialtft
$aslasiŃe będą na koniec okesu rcflicfeniowego stosowaego puez osD. z leminefr
platności w ciągu 14 dni od otżymoia faltury.. na mŚęPujący zapis | ''Faklury
$ys lał iań. beirą I'o zlkońae n i u ołftsu rozliczeniou ego stosoYa !.go p Źcz o sD.
Tcrnin p|ahoś.i synosi 2l dli od daty praYidłorvego systaYieni! faktur'- vAT przcf
łYkonawca, pŹelgrv€n !! konro 'ikonlłcy wskune N lreści f.ktury vAT' z tyn' że
wykonasca jest zoborviązatry do dorfcz.'j' fakfury n' .o lajnni.j 1l d.i pŹed tak
okreś|ońyń lćrnib€b phtności' ! $ nzie nitachoYani! tego terńinu' lcrńin platności
rvskazlnJ rv f.kruŹc vAT zoslanje 'utonlrycznie pŹedlużoly o czas opóź.ie ''

Infomujeny. żc zgodnie z $mogi€m ań' 38 ust' 2 usta$!' stmowisko zma*'iająceEo
7łśa]Ó ńzeŚlMe dÓ wŚzyŚ&ich wykonawcóu kórJm p!ze[@o slwz i amieszczone nl
slrcnie inlenetowej zma$'iająŃgo'

\


