
 

Instytut Badań Systemowych 
Polskiej Akademii Nauk 
 
 

Centrala:  
Dyrekcja: 
Fax: 
E-mail: 
Web: 
NIP: 

22 38 10 100 
22 38 10 275 
22 38 10 105 

ibs@ibspan.waw.pl 
www.ibspan.waw.pl 

525 000 86 08 ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa 
 

 

IBS PAN; przetarg F1-208-01/21;prąd 2021;  str 1 z 2 

Warszawa 2021-06-14 r. 
 
 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu 2021-06-14 otrzymaliśmy 
pytania dot. przetargu na dostawę usług telekomunikacyjnych (F1-208-01/21): 
 

1. Pytanie 1. dot. Paragraf 8  
Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się 
tzw. rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest 
powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym 
i znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Finansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach 
(https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat)  – 
rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i 
usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to  to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe 
zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w 
rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. 
białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek 
wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest 
przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie 
powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany 
jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację 
o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak 
zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe 
znajdujące się na białej liście.  
W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści „W przypadku, gdy 
Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), 
Zamawiający zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli 
wskazany do zapłaty rachunek bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – 
powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT.” 

2. Pytanie 2. paragraf 8 , 9 i 11 
Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się 
tzw. rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest 
powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym 
i znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Finansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach 
(https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat)  – 
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rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i 
usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to  to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe 
zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w 
rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. 
białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek 
wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest 
przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie 
powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany 
jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację 
o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak 
zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe 
znajdujące się na białej liście.  
W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści ,,Wykonawca ma 
obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej 
Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem 
rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie 
podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej 
 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do wyżej 
przedstawionych zapytań: 
 
Ad. 1 
Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio zmodyfikuje SIWZ. 
Ad. 2 
Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio zmodyfikuje SIWZ. 
 
 
 
Z poważaniem,  
  


