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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 
W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 
1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w 
postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z udzielonymi  odpowiedziami. 
 

PYTANIE 1: Zamawiający w zapytaniu ofertowym w pkt 4. oraz w ofercie pkt. 4 określił termin płatności 
na: „nie mniej niż 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury”.  
Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów  
i usług w art. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. W przypadku błędów lub 
braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę korygującą bądź notę 
korygującą – zgodnie z art. 106k. 
Faktura korygująca/nota księgowa nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, 
lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury 
korygującej/noty księgowej jest zatem faktura pierwotna. W świetle powyższych uwag stwierdzić należy, 
że brak jest podstaw do wprowadzenia pojęcia prawidłowości faktury, a ewentualny błąd bądź brak w jej 
treści nie może mieć wpływu na umowny termin płatności. 
Ponadto Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem 
scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin 
wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej 
zależności z terminami sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury 
określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury został wprowadzony ze względu na zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy oraz zarządzania płatnościami 
wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu 
środków oraz opóźnień w ich płatnościach.  
Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje termin płatności liczony od dnia wystawienia 
faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać 
płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia?  
W nawiązaniu do powyższych zapisów dotyczących płatności wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy w 
całości zapisu w par. 3 ust. 5.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na termin płatności  21 dni od daty wystawienia faktury vat.  
Zamawiający stosując zapis odnośnie „prawidłowo wystawionej faktury” miał na myśli reklamacje 
dotyczące błędów/wad rachunkowych bądź formalno-prawnych na wystawionej fakturze. 
 

PYTANIE 2: W treści umowy, par. 3 ust. 6 Zamawiający określa, iż „za dzień zapłaty uważa się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.  
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy 
swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej 
sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi 
oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje 



 

art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili 
spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu 
Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero 
z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie 
rozliczania stron. 
Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na 
rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie 
stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków 
na rachunek bankowy Wykonawcy”? 
ODPOWIEDŹ: W wypadkach, kiedy wpłata następuje na rachunek bankowy dłużnika za pokwitowanie 
uznać należy odpowiedni dokument bankowy potwierdzający wpływ na ten rachunek, zgodnie z ogólną 
regułą, że dług pieniężny jest długiem oddawczym (art. 454 § 1 zd. drugie k.c.), który - w wypadku, kiedy 
świadczenie zostaje przekazane na rachunek bankowy - zostaje spłacony w dniu uznania rachunku 
bankowego wierzyciela, o ile strony stosunku zobowiązaniowego nie umówiły się inaczej.  To zatem 
ostatecznie od woli stron stosunku zobowiązaniowego zależy, czy za moment wykonania świadczenia 
pieniężnego przekazywanego na rachunek bankowy zostaje uznany moment uznania rachunku 
wierzyciela, czy obciążenia rachunku dłużnika. Zamawiający, który jest jednostką sektora finansów 
publicznych, nie chciałby ponosić konsekwencji ewentualnych opóźnień w działaniu systemu 
bankowego, dlatego podtrzymuje zapisy projektu umowy. 
  
 
 
 
 
 
                                                                                         ZATWIERDZA                ZASTĘPCA DYREKTORA 
                                                                                                                                   Ds. Opieki Zdrowotnej 
                                                                                                                                 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                                                                                             im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 
                                                                                                                                                          Dariusz Diks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


