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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie tłumaczeń pisemnych  

  z języka polskiego na język niemiecki i język angielski tekstów do wystaw wraz z  
  wykonaniem korekty autorskiej 

 
 

Numer referencyjny: AZ.2710.5.2021.AJ 
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami do prowadzonego zamówienia publicznego Zamawiający 
udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
PYTANIE 1. Załącznik nr 2a SWZ  punkt nr 7  w tabeli w pozycji: Nazwa (rodzaj) usługi , która będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: wystarczy wpisać tłumaczenie 

wraz z korektą czy tłumaczenie wraz z tytułem całej wystawy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań odnośnie tego, jak sformułowane ma być określenie 

rodzaju usługi, która zostanie wpisana we wspomnianą rubrykę tabeli, jednakże istotne jest zwrócenie 

uwagi na nazwę zadania którego dana usługa dotyczy. 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli została złożona oferta, której wybór 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Tym samym Zamawiający zwraca 

uwagę, iż wymieniony obowiązek podatkowy dotyczy jedynie tzw. „mechanizmu podzielonej 

płatności”, a nie innych obowiązkowych podatków. 

PYTANIE 2. Załącznik nr 4 SWZ proszę o informację jakie należy wymienić i przedstawić ewentualnie 

dokumenty w punkcie: "Jednocześnie przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak 

podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania" dotyczy to punktu: Oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109. 
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Odpowiedź: 

Wskazana w treści pytania informacja dotyczy przypadku, gdy zachodzą przesłanki do wykluczenia , a 

jednocześnie wykonawca chce oświadczyć, iż nie powinien podlegać wykluczeniu na zasadach 

określonych w art. 110 PZP. Poniższe zadanie powinno być czytane łącznie 

„Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie: 
art. 108 ust. 1 pkt1 PZP 
art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP 
art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP* 
(niepotrzebne skreślić) 
 + 
Jednocześnie przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw wykluczenia 
z niniejszego postępowania  (…..)”. 
 
Jeżeli wobec wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w Rozdz. VIII SWZ, 
nie składa on dodatkowych dokumentów do Załącznika nr 4. 
 

PYTANIE 3. Załącznik nr 7 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, w punkcie II: co należy 

tutaj wymienić? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w rozdziale VII SWZ wskazuje warunki, które muszą być spełnione przez Wykonawcę 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia. W pkt II w załączniku 7 należy wskazać jakie ze wskazanych 

w rozdziale VII SWZ warunki udziału w postępowaniu spełnia podmiot udostępniający swoje zasoby, w 

zakresie w jakim te zasoby zostały udostępnione. W niniejszym postępowaniu jedynym warunkiem 

udziału w postępowaniu jest: posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w postaci 

dysponowania osobą o określonych kwalifikacjach. 

Jeżeli wykonawca wykona przedmiot zamówienia osobiście i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu osobiście, nie załącza Załącznika nr 7 

PYTANIE 4. Czy plik z moim podpisem elektronicznym może zostać wysłany na skrzynkę podawczą przez 

kogoś innego? 

Odpowiedź: 

Dokument musi być odpowiednio podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Zgodnie z Instrukcją użytkownika systemu miniPortal-ePUAP rodz. VI.2 „Wykonawca, aby 

wziąć udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć konto 

na ePUAP”. Pełny tekst Instrukcji dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

Natomiast Urząd zamówień publicznych zamieszcza na swojej stronie zamieszcza opinię odnośnie 

podpisywania ofert w postaci elektronicznej 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-

elektronicznej.pdf  

PYTANIE 5. Czy w Formularzu ofertowym dla Wykonawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej 

mam podać jako adres elektronicznej skrzynki podawczej MNS/Skrytka ESP? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w tej rubryce należy podać adres elektroniczny do skrzynki e-Puap 

Wykonawcy, składającego daną ofertę.  

PYTANIE 6.W punkcie 12 Załącznika 2b SWZ, „W zakresie zadania 1“ nie potrafię wyliczyć ceny brutto 

od netto, ani podać pozostałych kosztów, ponieważ nie wiem, czy już zmieniły się przepisy dotyczące 

umów autorskich i czy 50 % kosztów uzyskania przychodów nie jest teraz pomniejszane o składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odmawia udzielenia odpowiedzi na niniejsze stwierdzenie, gdyż zgodnie z art. 284 ust. 1 

PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania związane z wyjaśnieniem treści SWZ. Zadane przez 

Państwa twierdzenie nie odnosi się do wyjaśnienia treści SWZ, a do kalkulacji oferty. 

PYTANIE 7. W punkcie 18 tego Załącznika – chyba wybór oferty będzie jednak prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego w postaci odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli została złożona oferta, której wybór 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Tym samym Zamawiający zwraca 

uwagę, iż wymieniony obowiązek podatkowy dotyczy jedynie tzw. „mechanizmu podzielonej 

płatności”, a nie innych obowiązkowych podatków. 

PYTANIE 8. W związku z przygotowywaniem oferty dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na 

wykonanie tłumaczeń pisemnych, proszę o informację o sposobie złożenia oferty wraz z wymaganymi 

załącznikami. 

Odpowiedź: 

Informacje na temat sposobu przygotowania oraz złożenia oferty zostały przedstawione w specyfikacji 

warunków zamówienia w rozdziałach XIII-XV. 
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