Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tomaszów Lubelski, dnia 07.09.2018 r.
Znak sprawy: MT. 3002.11.2018
-Wykonawcy biorący udział w postępowaniudotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację budynku byłego internatu na cele
muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8
w Tomaszowie Lubelskim”.
A. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający - Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, przekazuje treść zapytań
dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz
z udzielonymi odpowiedziami.
Pytania z dnia 07.09.2018 r.:
1. Zamawiający we wzorcu umowy określa sposób regulowania płatności za
wykonaną usługę na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy
zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w
formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art.
106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016
r., Nr 710, z późn. zm.)?
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu
rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:
1) Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie

PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r.,
Nr 710, z późn. zm.).
2) Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………
3) Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej

zmianie ww. adresu mailowego.
4) Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego

jest …………………….
2. Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte
wykonywanie usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów
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Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar umownych? Wykonawca wnosi o zmianę
o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego.
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów
Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego
w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad
zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z
późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień
publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne
potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt:
UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze
swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś
prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla
wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości
stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami
współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na
podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.

Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1: Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w
formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr
710, z późn. zm.).
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści SIWZ
opisanych poniżej.
Ad. 2:
Zamawiający modyfikuje wysokość kar umownych na zasadach określonych w sekcji C
dalszej części pisma.
B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy
składaniu ofert.
C. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia się w dniu 07.09.2018 r.
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww.
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wg poniższych zasad:
w § 5 ust. 15 Projektu umowy dodaje się:
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1) Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie

PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr
710, z późn. zm.).
2) Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:
muzeum3@o2.pl.
3) Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej
zmianie ww. adresu mailowego.
4) Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego
jest Pani Ewa Sokół - Główna księgowa.
w § 14 ust. 1, pkt 1) lit a) Projektu umowy przed zmianą jest:
za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o
którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu określonego
w § 2 ust. 1,
w § 14 ust. 1, pkt 1) lit a) Projektu umowy po zmianie jest:
za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o
którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu określonego
w § 2 ust. 1,
D. W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów,
określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a mianowicie:
w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:
Nie otwierać przed dniem 20.09.2018 r. do godz. 10:30.
w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:
Nie otwierać przed dniem 24.09.2018 r. do godz. 10:30.
w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć
w terminie do dnia 20.09.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
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ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pokój Nr 1.
w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć
w terminie do dnia 24.09.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pokój Nr 1.
w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pokój Nr 1.
w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pokój Nr 1.
E. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia
o zamówieniu Nr 612126-N-2018 z dnia 2018-09-04 r. w sekcji IV.6.2) Termin
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych dnia 07.09.2018 r.
F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
G. W załączeniu:
1) SIWZ – wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 07.09.2018 r.
2) Zał. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia
07.09.2018 r.
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