
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                Fz. 2380.13.C.20.2020                                     Białystok, dnia 17 lipca 2020 r. 
 
W postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI WOJ. PODLASKIEGO (postępowanie nr 
13/C/20) wpłynęło następujące pytanie: 
 

W odniesieniu do treści odpowiedzi Zamawiającego na pyt. nr 30 (odpowiedzi na zapytania 
do SIWZ z dnia 08.07.2020 r.), wnosimy o udzielenie wyjaśnień odnoszących się do tematyki 
stosowania przez Wykonawcę wirtualnych rachunków bankowych w rozliczeniach 
z Zamawiającym. Z odpowiedzi z dnia 08.07.2020r. wynika, że Zamawiający posługuje się cały czas 
pojęciem rachunku rozliczeniowego, ujętego w wykazie podmiotów Szefa Krajowej Administracji 
Rządowej, który nie jest tożsamy z rachunkiem wirtualnym. We wspomnianym wykazie po wpisaniu 
nr rachunku wirtualnego znajdzie się informacja o powiązaniu go 
z rachunkiem rozliczeniowym przypisanym do Wykonawcy. Oznacza to że stosowanie obu typu 
rachunków – rozliczeniowych oraz wirtualnych, zostało zrównane jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo podatkowe w kontekście możliwości powzięcia informacji 
o zaewidencjonowania danego nr rachunku bankowego do określonego podatnika. W ocenie 
Wykonawcy ewentualne wątpliwości pojawiają się wyłącznie na tle dosłownego stosowania użytych 
w dokumentacji przetargowej pojęć, nie zaś praktycznych wątpliwości w wykonaniu obowiązków 
nakładanych przez Ustawodawcę na strony w przetargu uczestniczące. Kluczowym dla Wykonawcy 
jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy w przypadku wskazania nr rachunku wirtualnego 
(nie rozliczeniowego w rozumieniu ustawy Prawo bankowe), umożliwiającego identyfikacje 
podatnika w wykazie podmiotów Szefa Krajowej Administracji Rządowej, Zamawiający nie 
wstrzyma regulowania należności na podany rachunek bankowy, jako nie spełniający definicji 
rachunku rozliczeniowego w myśl przepisów Prawa bankowego.  

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o modyfikację przedmiotowego 
zapisu do treści: 

„Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy lub rachunek wirtualny 
Wykonawcy, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy 
znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług 
(VAT). 

Modyfikacja treści SIWZ: 
  

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wprowadza modyfikację treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 
§4 ust. 11 Załącznika nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 
"11. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy ujęty na białej liście podatników lub 
rachunek wirtualny Wykonawcy, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do 
Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art.96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług 
(VAT)." 
 

Proszę o uwzględnienie modyfikacji w treści składanej oferty. 
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