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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Renowacje zabytkowo 

obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęło do przedmiotowego postępowania 

wraz z odpowiedzią: 

Pytanie: 

W nawiązaniu do projektu umowy w przedmiotowym postępowaniu zwracamy uwagę, iż  z dniem 1 

stycznia 2014r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku 

podatkowego przy dostawie towarów lub wykonania usługi.  

Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt. 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku 

podatkowego z tytułu realizowanych przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, 

montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, moment 

wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury, dokumentującej wykonanie prac przez 

Wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a 

ust. 5 pkt. 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe 

wykonanie prac.  

Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy 

wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek 

wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi. 
Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano -

montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć faktyczne 

wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów 

zdawczo-odbiorczych. 

W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi 

(obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić 

po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu: 

30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego 

wykonania usługi, 

30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia       o 

zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących 

przedmiotem zamówienia.  

Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany umowy i dostosowania jej do 

bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego 

wykonania usługi jako podstawy do wystawienia faktury tj. zwracamy się z prośbą o stosowną 

modyfikację par. 11 ust. 7 projektu umowy poprzez wskazanie, iż faktura końcowa będzie 

wystawiona nie później niż 30 dni od daty wpisu kierownika budowy do dziennika budowy o 

zakończeniu robót budowlanych. 

Odpowiedź: 
Zapisy w projekcie umowy są zgodne z przepisami prawa. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 

 

 Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia 

wadium. 
 

 


