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ZMIANA SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Dostawa ciągników rolniczych dla PGW
WP w podziale na III części.”
Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawy”, zawiadamia, że
w przedmiotowym postępowaniu dokonuje zmiany treści SIWZ.
Zmiana 16
Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy – ciągniki rolnicze
w § 7. Wynagrodzenie dopisuje się kolejne ustępy, o brzmieniu:
11. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych
w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
106), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.
12. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie
faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku
PDF

na

adres

mailowy

Zamawiającego:

………………………………………………………………………..
13. Faktury oprócz danych Nabywcy tj.
Nabywca
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul.Żelazna 59A
00-848 Warszawa
NIP 5272825616
obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj.
Odbiorca/miejsce dostawy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w …/Zarząd Zlewni w …. /Nadzór Wodny w …..
ul… ………

14. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż
wskazany w ust. 12 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do
Zamawiającego.
15. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie
elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku
PDF

z

następującego

adresu

mailowego

Wykonawcy:

…………………………………………………….
16. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób
zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści
i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług.
17. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej
formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
18. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej
faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.
19. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych
wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje
przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia
następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu
zezwolenia.
20. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 11 wymaga formy pisemnej.
21. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą
elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
22. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania
dostępna jest pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.
23. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu
informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania
Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
24. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania
Zamawiającemu

wystawionych

przez

siebie

faktur

elektronicznych

zgodnie

z postanowieniami ust. 10 do 20 powyżej.
25. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 12 i 15 wymaga podpisania
aneksu do niniejszej umowy.
26. Postanowienia ust. 11-25 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez
Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie
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Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 12 najpóźniej w kolejnym dniu
roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.
Zmieniony Załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy – ciągniki rolnicze, otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do pisma.
Powyższe zmiany stanową integralną część SIWZ.
Godziny i termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zatwierdził
z up. Kierownik Wydziału Obsługi Zamówień

Piotr Komisarczyk
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