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WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą „Doradztwo podatkowe, obejmujące 
doradztwo z zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT Gminy – Miasto Płock 
oraz ocenę zasadności utworzenia grupy VAT przez jednostki organizacyjne 
Gminy – Miasto Płock”.

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 
przekazuje treść zapytań, które wpłynęły 04.03.2022r i 07.03.2022r. wraz z odpowiedzia-
mi:
Pytanie 1
Zwracam się uprzejmie z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące warunków udziału w
postępowaniu – tj. Rozdział V Specyfikacji warunków zamówienia dotyczące pkt 4.1) oraz
4.2): 
Pkt 4.1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 10 lat, a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- co najmniej 3 zamówie-
nia polegające na przeprowadzeniu prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku 
VAT na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 50.000 
osób, w tym co najmniej 1 zamówienie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o 
liczbie mieszkańców powyżej 100.000 osób
Pytanie dot. pkt 4.1): Czy Zamawiający przez prace związane z centralizacją rozliczeń 
podatku VAT rozumie usługi polegające na wszelkich pracach związanych z tym zagad-
nieniem, jak na przykład przygotowanie procedur centralizacyjnych, przeprowadzanie 
szkoleń, korekty centralizacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego? 
Odpowiedź:
Zamawiający przez prace związane z centralizacją rozliczeń podatku VAT rozumie usługi 
mające na celu odzyskanie przez jednostkę podatku VAT naliczonego (w szczególności 
analiza kosztów pod względem możliwości odliczenia w powiązaniu ze sprzedażą opodat-
kowaną, określenie współczynnika i prewspółczynnika, przygotowanie wniosków o inter-
pretację indywidualną, reprezentacja przed organami podatkowymi) a także dokonanie 
korekt centralizacyjnych. 
 



Pkt 4.2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- co najmniej 3 zamówie-
nia trwające co najmniej 6 miesięcy (każde z nich) na rzecz jednostek samorządu teryto-
rialnego o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 osób obejmujące swym zakresem:
a) doradztwo podatkowe - Vat należny, 
b) doradztwo podatkowe - Vat naliczony, 
c) przygotowanie wniosków o wydanie: interpretacji indywidualnych w zakresie podatku 
od towarów i usług oraz wiążącej informacji stawkowej,
d) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozpoznawaniu zdarzeń mogących 
mieć związek z koniecznością raportowania schematów podatkowych.
Pytanie dot. pkt 4.2): Czy Zamawiający wymaga, aby wykonanie zamówienia na rzecz 
jednostek samorządu terytorialnego określone w lit a) – d) obejmowało każde z tych za-
gadnień z możliwością rozdzielenia na odrębne zamówienia? Dla przykładu: spółka do-
radztwa podatkowego zawiera umowę na świadczenie usług określonych w lit a) – c) z 
Klientem X oraz Klientem Y na okres co najmniej 6 miesięcy (2 zamówienia) oraz spółka 
doradztwa podatkowego zawiera umowę na świadczenie usług określonych w lit d) z 
Klientem Z na okres co najmniej 6 miesięcy (3 zamówienie).
Podsumowując, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiotowe 
czynności na rzecz 3 różnych jednostek samorządu terytorialnego, czy też 3 odrębne za-
mówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiotowe czynności na rzecz 3 
różnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Pytanie 2
Propozycje zmian w umowie:

§ 4a*.
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

6. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z 
tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompenso-
wać szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wy-
łącznie, z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odli-
czeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentują-
cych realizację Przedmiotu Umowy. Powyższe znajduje zastosowanie wyłącznie w przy-
padku uprzedniego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o toczącym się 
przed organami podatkowymi postępowaniu w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT 
z faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Wykonawcy współ-
działanie z Zamawiającym podczas postępowania przed tymi organami w przedmiotowej 
sprawie. Odszkodowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie obejmuje ewentual-
nych sankcji wynikających z odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej osób fizycz-
nych po stronie Wykonawcy.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego punktu. 

§ 5.

POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE

12. W ramach Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie 
autorskich praw zależnych, w tym w szczególności prawa do sporządzania opracowań, łą-
czenia utworów z innymi materiałami, modyfikacji, uaktualniania, tłumaczenia na inne 
języki, zamieszczania (w całości lub części) w materiałach przetargowych, pismach do 
organów władzy publicznej, wnioskach do instytucji finansujących, etc. W przypadku wy-
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konania przez Zamawiającego opracowań, modyfikacji, przystosowywania, tłumaczenia 
lub innego rodzaju zmian treści utworów na potrzeby niniejszej umowy w ramach pól 
eksploatacji, o których mowa powyżej, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności 
za treść przedmiotowych opracowań lub innego rodzaju zmian treści utworów. Ponadto 
Wykonawca nie będzie wskazywany jako autor utworu zależnego powstałego na skutek 
dokonywania modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji opracowań oraz wykorzystywania utwo-
rów.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego punktu.

§ 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stratę lub szkody Zamawiającego spowodo-
wane naruszeniem przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy albo 
zaniedbaniami Wykonawcy do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, a także wyłączona
jest możliwość domagania się przez Zamawiającego wykonania zastępczego Umowy. Za-
mawiający zwolni Wykonawcę z odpowiedzialności za szkody związane z Umową powyżej
wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę.

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę powyższego punktu.

§ 7.

KARY UMOWNE

2. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne:

a)  za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie prac, o których mowa w § 2 z 
winy Wykonawcy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust 1 
za całość zamówienia;

b)  za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie prac, o których mowa w § 3 z 
winy Wykonawcy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust 3 
pkt 2;

c)  za każdy dzień zwłoki w udzieleniu odpowiedzi na zapytania ponad termin 
określony w § 2 ust 16 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1 za całość zamówienia, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust.1 za wszystkie dni zwłoki;

d)  za każdy dzień zwłoki w przygotowaniu wniosku ponad termin określony w § 2 
ust 17 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za całość 
zamówienia, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust.1 za wszystkie dni zwłoki;

e)   w przypadku odmowy odpowiedzi na zgłoszone przez Zleceniodawcę 
zapytanie/wniosek w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
za  całość zamówienia;

f)  za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów realizacji Umowy określonych § 3 
ust. 4 i 6 w wysokości 2 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3 pkt 1, 
jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.3 pkt 1 za 
wszystkie dni zwłoki.

g)  w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę z winy Wykonawcy do realizacji 
Zakresu opcjonalnego na warunkach i zasadach określonych w Umowie - w wysokości
20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2) Umowy.

6.  Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty odszkodowania 
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przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

Zamawiający dokonał zmian zgodnie z załączonym do pisma istotnymi postanowieniami 
umowy. 

§ 8.
Podwykonawcy

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom, 
przy czym odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania 
własne. Za podwykonawców nie będą uważane osoby stale współpracujące z Wyko-
nawcą na podstawie umów cywilnoprawnych prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą.

Zamawiający dokonał zmian zgodnie z załączonym do pisma istotnymi postanowieniami 
umowy. 

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje zmiany treści SWZ
w następującym zakresie:
BYŁO
ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I. O zamówienie  mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj:  
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga, aby:
4.1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy- w tym okresie- co najmniej 3 zamówienia polegające na 
przeprowadzeniu prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT na 
rzecz jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 50.000 osób,
w tym co najmniej 1 zamówienie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o 
liczbie mieszkańców powyżej 100.000 osób;

4.2) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie- co najmniej 3 zamówienia trwające co 
najmniej 6 miesięcy (każde z nich) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o 
liczbie mieszkańców powyżej 100.000 osób obejmujące swym zakresem: 
a) doradztwo podatkowe - Vat należny,
b) doradztwo podatkowe - Vat naliczony,
c) przygotowanie wniosków o wydanie: interpretacji indywidualnych w 
zakresie podatku od towarów i usług oraz wiążącej informacji stawkowej,
d) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozpoznawaniu zdarzeń 
mogących mieć związek z koniecznością raportowania schematów 
podatkowych. 

JEST
ROZDZIAŁ V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I. O zamówienie  mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj:  
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga, aby:
4.1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy- w tym okresie- co najmniej 3 zamówienia polegające na 
przeprowadzeniu prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT 
mających na celu odzyskanie przez jednostkę podatku VAT naliczonego (w 
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szczególności analiza kosztów pod względem możliwości odliczenia w powiązania ze 
sprzedażą opodatkowaną, określenie współczynnika i prewspółczynnika, przygotowanie
wniosków o interpretację indywidualną, reprezentacja przed organami podatkowymi) a
także dokonywane korekt centralizacyjnych na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 50.000 osób, w tym co najmniej 1 
zamówienie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców 
powyżej 100.000 osób;

4.2) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie- co najmniej 3 zamówienia trwające co 
najmniej 6 miesięcy (każde z nich) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (dla 
różnych jednostek samorządu terytorialnego) o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 
osób obejmujące swym zakresem: 
a) doradztwo podatkowe - Vat należny,
b) doradztwo podatkowe - Vat naliczony,
c) przygotowanie wniosków o wydanie: interpretacji indywidualnych w 
zakresie podatku od towarów i usług oraz wiążącej informacji stawkowej,
d) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozpoznawaniu zdarzeń 
mogących mieć związek z koniecznością raportowania schematów 
podatkowych. 

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w ramach jednej lub kilku 
umów. 
BYŁO

ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą  do dnia  09.04.2022 r.
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa           
termin składania ofert.

JEST
ROZDZIAŁ IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą  do dnia 13.04.2022 r.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa           
termin składania ofert.

BYŁO
ROZDZIAŁ XI

 TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE
1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.03.2022 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem 

Platformy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2022 r. o godz. 10.15.

JEST
ROZDZIAŁ XI

 TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE
1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2022 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem 

Platformy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2022 r. o godz. 10.15.

    Z up. Prezydenta Miasta Płocka
     Magdalena Kucharska

Dyrektor
       Wydziału Zamówień Publicznych   
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