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Szydłowiec, dnia 12.01.2022 roku 

 

RI.272.115.2021 

 

Uczestnicy postępowania przetargowego 

 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 

z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4. Zadanie realizowane w formule 

„zaprojektuj i wybuduj””- znak postępowania: RI.272.115.2021 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Powiat Szydłowiecki przekazuje treść zapytania dotyczącego 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną 

odpowiedzią: 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie na 3%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis swz pozostaje bez zmian. 

Pytanie 2: 

Generalny Wykonawca będzie musiał rozliczać się z Podwykonawcami raz na miesiąc, których terminy 

płatności nie będą mogły być dłuższe niż 30 dni (zgodnie z wejściem w życie dn. 01.01.2020 ustawy 

ograniczającej zatory płatnicze) czy z uwagi na to nie byłoby możliwości zmiany tego zapisu na „nie 

częściej niż raz na miesiąc”? 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 

postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania 

podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje 

na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, 

iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. 

Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia 

przedmiotowego podatku. 

Odpowiedź: 

Wymóg wystawienia z tytułu zrealizowania robót budowlano – instalacyjnych jednej faktury nie stoi 

w sprzeczności z zapisami ustawy o VAT. Ocena postępu wykonanych robót będzie przeprowadzana 

systematycznie i będzie mogła być dokonywana np. w okresach comiesięcznych w trybie tzw. odbiorów 

częściowych. Nie mniej prawo do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie przysługiwało dopiero 

po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych prac. Protokół odbioru częściowego może zawierać 

również zapisy o stopniu zaawansowania robót (np. w układzie %), co z kolei może stanowić podstawę 
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do określenia przez Wykonawcę należnej części wynagrodzenia i wyliczenia wartości podatku VAT, 

jaki Wykonawcą będzie musiał odprowadzić do US. 

Pytanie 3: 

W przypadku, gdy zabezpieczenie na okres gwarancji i rękojmi wniesione zostało przez Wykonawcę 

w formie gotówki prosimy o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie 

ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w stanie podać wysokości stopy procentowej. Decyzją Rady Polityki Pieniężnej z 

uwagi na panującą pandemię przez wiele miesięcy nie było żadnego oprocentowania. Oprocentowanie 

przywrócono od października 2021 roku, jednak wysokość oprocentowania na chwilę obecną jest 

wielkością zmienną, uzależnioną od sytuacji gospodarczej w kraju. W związku z tym nie istnieje 

możliwość przewidzenia, jak to będzie się kształtowało w przyszłości. Na dzień 31.12.2021 roku stopa 

procentowa w Banku Pekao S.A wynosiła 0,5051%. 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

Odpowiedź: 

Nie, zwrot wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi 

na zasadach ogólnych, w zgodzie z postanowieniami ustawy Pzp oraz w sposób określony w §17 ust. 7 

specyfikacji warunków zamówienia. 
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