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I. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

dotyczy: Przetargu nieograniczonego – „Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej 

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu” 

 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe 

pytania zadane przez Wykonawcę.  

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

Treść pytań:  

Pytanie 1 

Czy zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia 

faktury?. Rozwiązanie takie jest zgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych i pozwala uniknąć zatorów płatniczych 

 

Pytanie 2 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek 

odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania tj.: 

 od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro 

 od 1 sierpnia 2019 r. –  zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro. 

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w treści projektu umowy informacji 

uwzględniających obowiązujące przepisy nowej ustawy i dopuszczenia odbierania faktur w 

formie elektronicznej. 

 

 

Odpowiedzi: 

 

Ad. 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia 

faktury. Dopuszczenie takiej sytuacji może powodować dostarczanie faktury np. po 29 dniach 



od jej wystawienia i Zamawiający będzie miał wówczas tylko jeden dzień na uregulowanie 

płatności, co jest trudne do wykonania ze względu na obowiązującą u Zamawiającego 

procedurę obiegu dokumentacji. Dodatkowo mogą również mieć miejsce sytuacje 

dostarczania faktur po terminie płatności. Liczenie terminu płatności od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury motywuje Wykonawcę do jak 

najszybszego dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

 

Ad. 2 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych Zamawiający jest obowiązany do odbierania od 

Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem 

platformy. W przypadku przesłania faktury za pośrednictwem platformy data wysłania 

faktury przez Wykonawcę jest datą jej otrzymania przez Zamawiającego. 

W związku z tym, że obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa nie ma 

konieczności wprowadzać tych zapisów do projektu umowy. 
 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. adresat 
2. a/a 


