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Teatr Narodowy                                                                    Warszawa, 20 września 2018r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 15/2018 

 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ 

Informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania 

do treści SIWZ: 

 

Pytanie 1  

„Istotne Postanowienia Umowy ust. 18 pkt 18.9 - Z uwagi na fakt, że faktury VAT są 

wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie 

Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu 

prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie 

terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić 

prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając 

Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 

19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym 

zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie 

przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą 

płatne w terminie ... dni od daty wystawienia". 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 2  

„Istotne Postanowienia Umowy ust. 18 pkt 18.11- Informujemy, że zapisy dotyczące kar 

umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku 

cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar 

umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na 

rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony 

ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody (straty)". 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
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Pytanie 3 

„Istotne Postanowienia Umowy ust. 18 pkt 18.14- Zwracamy się z prośbą odstąpienie od 

zapisu o potraceniu kar umownych z faktur Wykonawcy. Informujemy, że kary umowne nie 

podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego 

udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno 

otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności 

operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o 

rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i 

przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach 

rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa na 

podstawie której Wykonawca uiści opłatę. Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia kar z 

faktur dotyczących sprzedaży energii elektrycznej”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 

obciążeniową. 

 

 

 

Podpisał: 

 

Krzysztof Wielądek 

Główny specjalista  

ds. zabezpieczenia 

elektrycznego w TN 


