Warszawa, dnia 27.01.2017 r.
DZP-361-57-88/2016
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 VIII
Dnia 20.01.2017 r. od jednego z wykonawców wpłynęło pismo – e-mail z wnioskiem o wyjaśnienie SIWZ
– zmianę wzoru umowy.
„Uprzejmie prosimy o zmianę zapisów umowy w paragrafie 2 ust. 5 oraz paragrafie 10 ust. 2 w
zakresie nałożenia na Wykonawcę zobowiązania 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. (…) W wykonaniu powyższego
obowiązku Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde jego wezwanie
oryginałów ww. certyfikatów rezydencji podatkowej (par. 2 ust 5 Umowy). Za nieprzedstawienie w terminie
ww. dokumentów (w par. 2 ust 5 Umowy) wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
20 000,00 zł za każdy taki przypadek za każdy dzień zwłoki w złożeniu Zamawiającemu dokumentów i
oświadczeń […] Ponadto z doświadczenia Wykonawcy wynika, że uzyskanie certyfikatu rezydencji w
formie oryginału jest bardzo utrudnione. Większość przewoźników przekazuje a uzyskanie go w wersji
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie jest praktycznie niemożliwe. Pomimo dołożenia wszelkich
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starań, Wykonawca nie ma wpływu na to ile certyfikatów uda mu się uzyskać w wymaganej formie […]”.

Odpowiadając uprzejmie informujemy:
Przychylamy się do wniosku.
§ 2 ust. 5 wzoru umowy 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. certyfikatów rezydencji
podatkowej.”

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

