
 

 

 
Strona 1 z 2  

Ustka, dnia 06.05.2022 r. 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     

            Adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7 

 

       

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści  

Specyfikacji warunków zamówienia 

 

Dotyczy:  

 

postępowania powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa w formie 

leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej dwukomorowej" 

 

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji warunków zamówienia, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

PYTANIA Z DNIA  06.05.2022r. 

 

I Zabudowa komunalna: 

 

1. Pytanie:  

 W nawiązaniu do treści §4 ust. 10-14 wzoru Umowy i odpowiedzi Zamawiającego, że nie wyraża 

zgody na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy i nie 

wyraża zgody na pobieranie faktur z dedykowanego Portalu Klienta (odp. na pytanie nr 7 z 28.04.2022 

r.) prosimy Zamawiającego o jednoznaczną i jasną odpowiedź czy dopuszcza wysyłanie faktur 

zawierających raty czynszowe w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust. 10 -15 z  zapisów umowy (wzór,  umowy załącznik nr 3 do 

SWZ ),  

1) Fakturowanie odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno 

– prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).  

2)  Wykonawca jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do 
Zamawiającego za pośrednictwem  poczty e-mail dostępnej pod adresem: sekretariat@zgkustka.pl  

3) W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest 
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania.  

4) Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o 
których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi 

zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.  

5) Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa 

w ust. powyżej, do konta Zamawiającego, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się 

z jej treścią.  

6)  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawionego w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony 
jest rachunek VAT.  

Zamawiający dopuszcza także faktury w formie papierowej, które należy doręczyć do siedziby 

zamawiającego ,przy czym dopuszcza się  doręczenie przez operatora pocztowego  

 

  Powyższa modyfikacja nie powoduje  zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym  

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 075-199178 dnia 15.04.2022 r. 

Zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.zgkustka.pl i będzie 

stanowić integralną część dokumentacji postępowania.  

  

 

 

 

 

         

Otrzymują: 

- Wykonawcy składający zapytanie 

- Strona internetowa prowadzonego postepowania 

- ad acta.           

   

http://www.zgkustka.pl/
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