Warszawa, dnia 27.01.2017 r.
DZP-361-58-88/2016
Do wszystkich pobierających SIWZ
h SIWZ/2-9
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 na:
Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych,
autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.
Zestaw IX
Dnia 20.01.2017 r. od jednego z wykonawców wpłynęło pismo – e-mail z wnioskiem o wyjaśnienie SIWZ
– zmianę wzoru umowy.
1) We wzorze Umowy w Paragrafie 2, ust. 2 oraz w kilku innych punktach Umowy, wykonawca powołuje
się na Zał. nr 3. Prosimy o przedstawienie wzoru tego załącznika, ponieważ nie ma go w dokumentacji
przetargowe.
2) Prosimy również o wyjaśnienie i dodatkowe doprecyzowanie zapisów we wzorze umowy, Paragraf 2,
ust. 5 oraz Paragraf 10, ust.1, punkt 2:
a) Czy potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii certyfikatów rezydencji podatkowej
przewoźników może być dokonywana przez Wykonawcę – agenta IATA działającego na rzecz i w
imieniu przewoźnika, czy ma to być potwierdzenie notarialne ? Czy certyfikat musi zwierać nazwę
Zamawiającego, czy wystarczy certyfikat wystawiony na wniosek Wykonawcy - agenta IATA
działającego na rzecz i w imieniu przewoźnika ?
b) Czy uzyskiwanie certyfikatów dotyczy linii tradycyjnych czy również tzw. tanich linii
(przewoźników low cost)?
c) Brak jest w tym punkcie terminu uzyskania certyfikatu, i należy doprecyzować od jakiego terminu
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Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, o których mowa w Paragrafie 10, ust.1, punkt 2,

d) Prosimy również o zweryfikowanie zapisu o zobowiązaniu do przedstawiania na każde żądanie
Zamawiającego oryginałów certyfikatów.
Certyfikaty takie zawierają dane wymagane polskimi przepisami podatkowymi, a mianowicie
wydawane są przez właściwy organ administracji podatkowej państwa rezydencji odbiorcy
należności i zaświadczają o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika dla celów podatkowych. Tym
niemniej nie zawsze są dostępne w formie dokumentu papierowego.
Polskie organa skarbowe podchodzą do takich sytuacji ze zrozumieniem.
Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 listopada
2010 r. (nr IPPB4/415-679/10-3/MP) stwierdził, że jeżeli podatnik nie ma możliwości uzyskania
certyfikatu rezydencji w postaci oryginału papierowego dokumentu - może zastosować zwolnienie
od podatku bądź stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w
oparciu o certyfikat w wersji elektronicznej.
e) Prosimy o podanie terminu w jakim Wykonawca ma wystąpić o certyfikat i od jakiego Zamawiający
może naliczać kary za zwłokę. Termin uzyskania certyfikatu nie zależy bowiem od Wykonawcy i
w przypadku przewoźników nie mających przedstawicielstwa w Polsce, termin uzyskania
certyfikatu jest znaczący,

f) Ponadto naszym zdaniem kara za opóźnienie w przedstawieniu dokumentów powinna być
współmierna do sankcji, wynikających z braku takiego certyfikatu. Zaproponowana kara w
wysokości 20 000 PLN za każdy dzień zwłoki jest niewspółmierna do potencjalnej kary skarbowej,
szczególnie w odniesieniu do przewoźników, na których Wykonawca wystawia dla Zamawiającego
kilku biletów w roku. Prosimy o zmianę wysokości.

Odpowiadając uprzejmie informujemy:
Ad. 1 – Załącznik Nr 3 – zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 pkt 9 winien zawierać: imienny
wykaz osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ad. 2.lit a – Potwierdzenie za zgodność z oryginałem może być dokonywane przez Wykonawcę
i nie wymaga potwierdzenia notarialnego.
Ad. 2.lit b – Uzyskiwanie certyfikatów dotyczy wszystkich przewoźników (linii tradycyjnych
i tanich linii lotniczych).
Ad. 2.lit c – Zamawiający zgłosi potrzebę przedstawienia certyfikatu z 30-dniowym
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wyprzedzeniem. Zapis § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego oraz dostarczenia
Zamawiającemu

na jego wezwanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii

certyfikatów rezydencji podatkowej przewoźników, z których usług korzysta Zamawiający.
Ważność certyfikatów rezydencji podatkowej, ustalona zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych (ewentualnie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych), powinna obejmować okresy, w których Zamawiający dokonuje zakupu biletów
zagranicznego przewoźnika. W wykonaniu powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązuje
się do przestawienia Zamawiającemu - na każde jego wezwanie - w terminie 30 dni od
otrzymania wezwania, - ww. certyfikatów rezydencji podatkowej.
Ad. 2.lit d – Odpowiedź na to pytanie została już udzielona w Zestawie VIII.
Ad. 2.lit e – Odpowiedź została udzielona w lit. C.
Ad. 2.lit f – Zamawiający podtrzymuje wysokość kary określonej w § 10, ust.1, punkt 2 umowy.
Na podstawie art. 38 ust. 4 (w związku z aktualną opinią zamieszczoną na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych) Zamawiający zmienia postanowienia dotyczące
podmiotu na którego zasoby Wykonawca się powołuje (zwany też dalej „innym podmiotem”):
Art. 4 par. 1 ust. 4 SIWZ – jest „[…] o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy i ust. 5 ustawy”.
Zamawiający poprawia w następujący sposób - „[…] o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy i
ust. 5 pkt 1 i pkt. 5 – 8 ustawy”.
W związku z czym JEDZ dla Wykonawcy i dla innego podmiotu jest taki sam, czyli Zamawiający usuwa
plik „JEDZ -88_2016-III”.
Zmienia się postanowienia zawarte w art. 5 par. 1 ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Jest –„Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dodatkowo pobiera JEDZ88_2016-III”.
Zamawiający poprawia w następujący sposób – „Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów pobiera JEDZ-88_2016”.
Zmienia się postanowienia zawarte w art. 5 par. 1 ust. 3 SIWZ.
Jest „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów (JEDZ-
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88_2016-III)”

Zamawiający poprawia w następujący sposób – „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ
dotyczące tych podmiotów (JEDZ-88_2016)”.
Zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert - z dnia 09.02.2017 r. godz. 11:00 na dzień 13.02.2017 r. godz. 11:00,
Otwarcie ofert – z dnia 09.02.2017 r. godz. 11:15 na dzień 13.02.2017 r. godz. 11:15
W załączeniu:
Aktualny SIWZ wraz ze wzorem umowy.

W imieniu Zamawiającego
mgr Kazimierz Dukaczewski
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Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

