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Woskowice Małe, 07.09.2022 r. 

DAG.250.3.6.2022 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn, zm.) pn: Usługa kompleksowego sprzątania 

obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki 

schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia  i Współuzależnienia w Opolu, ul. 

Głogowska 25B, 45-315 Opole (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00323520/01 z dnia 

2022-08-29 z późn. zm.). Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości 

szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej 

niż progi unijne. Rodzaj zamówienia – usługa. ID postępowania: ocds- 148610—7fa586b5-

2773-11ed-9071-8637ea33a6f9 

Numer postępowania: DAG.250.3.6.2022 

Na podstawie art. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej SWZ jak następuje: 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż każda kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez 

wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności 

pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli  

Odp.: Zamawiający potwierdza, że pracownik Wykonawcy będzie miał możliwość 

uczestniczenia przy kontroli jakości i prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę czynności 

w danym miesiącu rozliczeniowym. Kontrola będzie potwierdzona protokołem kontroli. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że protokoły kontroli będą zawierały ewentualną informację 

o:                                  • niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi • czasie jaki został 

wyznaczony wykonawcy na usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych podczas kontroli, • 

informację czy usterki te zostały usunięte. W przypadku gdy usterki nie zostaną usunięte w 

wyznaczonym czasie/terminie, będą one podstawą do stwierdzenia niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi w protokole miesięcznym oraz naliczenia kar umownych.  
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Odp.: Zamawiający potwierdza, że protokoły kontroli będą zawierały informację o                                 

niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi, czasie jaki został wyznaczony wykonawcy 

na usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych podczas kontroli, informację czy usterki te 

zostały usunięte. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż podstawą wystawienia ewentualnych kar umownych za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, będzie obustronnie podpisany miesięczny 

protokół odbioru usługi sporządzany na koniec okresu rozliczeniowego.  

Odp.: Podstawą naliczenia ewentualnych kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usługi będzie podpisany miesięczny protokół odbioru usługi sporządzony na 

koniec okresu rozliczeniowego. Przy czym Zamawiający będzie uprawniony do 

jednostronnego podpisania protokołu jeżeli wykonawca nie skorzysta z prawa udziału w 

kontroli lub odmówi podpisania protokołu. 

 

4. Niniejszym uprzejmie prosimy o obniżenie wysokości kar umownych zawartych w par. 

10 wzoru umowy (zał. Nr 2 do swz ). Zaproponowane przez Zamawiającego postanowienia 

umowy w naszej ocenie spełniają przesłanki kar rażąco wygórowanych przez co naruszają 

zasady swobody umów oraz równości stron umowy. Art. 5 KC - definiując nadużycie prawa 

podmiotowego - stanowi, że: ”nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby 

sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 

współżycia społecznego”. Jednocześnie art. 482 KC określa funkcję odszkodowawczo-

kompensacyjną oraz dyscyplinującą instytucji kary umownej, która ma za zadanie 

przymusić Wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania. Istotą kary jest zatem 

obciążenie dłużnika obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę (wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 listopada 2016 roku, sygn. akt I ACa 491/16). 

Powyższe wskazuje, że kara umowna jako surogat odszkodowania, nie może prowadzić do 

nieuzasadnionego wzbogacenia się wierzyciela (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 

dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Mając na względnie dotychczasową linię 

orzecznictwa przy ocenie czy zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana należy 

uwzględnić relację pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością 

wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej (wyrok z 11 

października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 1673/15 oraz wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, OSP 2015) W rozumieniu art. 484 

§ 2 k.c. oceny takiej należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, 

uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, 

cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji 

uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień 

winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony itp. (zob. wyrok Sądu 
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Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r., I ACa 26/14, LEX nr 1466927). W 

związku z powyższym – w celu zachowania zasady równości stron umowy oraz swobody 

umów, które są podstawowymi zasadami polskiego prawa cywilnego - wnosimy o 

ponowną analizę wysokości kar i określenie ich na takim poziomie aby nie nastąpiło 

zachwianie równowagi pomiędzy stronami umowy poprzez jednostronne narzucenie 

rażąco wygórowanych kar umownych.  

Prosimy o obniżenie kar umownych wskazanych w § 10 o 50 %. 

 

Odp.: Kary umowne zaproponowane przez Zamawiającego, w tym także doprecyzowana ich 

sumaryczna łączna wysokość mieszczą się w ramach adekwatności i nie podlegają obniżeniu.  

 

5. W związku z możliwością złożenia oferty wspólnej uprzejmie prosimy o modyfikację 

zapisu wzoru umowy dot. ilości egzemplarzy dla stron na poniższy: "(…) po jednym z 

egzemplarzu dla każdego z konsorcjantów występujących wspólnie lub "(...) 2 egzemplarze 

dla Wykonawcy".  

Odp.: W przypadku składania oferty wspólnie konsorcjanci zobowiązani są do wskazania 

umocowanego reprezentanta. Jest to podmiot stający do umowy i otrzymujący jej 

egzemplarz. Nie przewiduje się wprowadzenia zmian do umowy. 

 

6. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na 

Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.: od 18 kwietnia 2019 r. – 

zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro; od 1 sierpnia 2019 r. – 

zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro. Zwracamy się z wnioskiem o 

wprowadzenie w treści projektu umowy informacji uwzględniających obowiązujące 

przepisy nowej ustawy i dopuszczenia odbierania faktur w formie elektronicznej.  

Odp.: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych Zamawiający jest obowiązany do 

odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 

pośrednictwem platformy. W przypadku przesłania umowy za pośrednictwem platformy data 

wysłania faktury przez Wykonawcę jest datą jej otrzymania przez Zamawiającego. 

W związku z tym, że obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa nie ma 

konieczności wprowadzać tych zapisów do projektu umowy. 
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7. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia 

umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym wypowiedzeniem. Należy 

zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 – 2 lat w 

momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności 

oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań 

umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący 

uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości 

rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do 

zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są 

one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych 

warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się 

nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku 

latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał 

skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej 

obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie 

zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

Jednomiesięczny okres wypowiedzenia jest zbyt krótki, aby Zamawiający zgodnie z ustawą 

pzp wyłonił Wykonawcę zadania i zapewnił ciągłość wykonywania usługi. 

 

8. Dotyczy zapisów SWZ punkt 12 podpunkt 12.9 4). Niniejszym wnosimy o usunięcie z swz 

wymogu dot. fakturowania tylko przez jednego członka konsorcjum. Wymóg ten nie 

znajduje uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego, prawa cywilnego, a w 

szczególności w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i jest sprzeczne z 

generalną zasadą praca cywilnego tj. swobody zawierania umów. Zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych konsorcjanci mają swobodę w formułowaniu postanowień umowy 

konsorcjalnej – czego źródłem jest wyżej wspomniana generalna zasada prawa cywilnego. 

Zamawiający nie będąc stroną umowy konsorcjalnej nie ma legitymacji do kształtowania 

wewnętrznych stosunków i zobowiązań pomiędzy stronami takiej umowy. Ustawa Prawo 

zamówień publicznych nie ogranicza w żaden sposób dopuszczalnych form rozliczeń 

stosowanych pomiędzy Zamawiającym a konsorcjum, nie stanowi także podstawy do 

ingerencji Zamawiającego w treść wzajemnych zobowiązań konsorcjantów. Konsorcjum 

jako podmiot prawa nie występuje ani w prawie cywilnym, ani podatkowym. Konsorcjum 

kwalifikowane jest jako umowa a zawieranie takich umów jest dopuszczalne w ramach 

swobody umów wynikającej z ustawy Kodeks cywilny. Stosownie do art. 353(1) ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.), strony 

zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 

treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 

współżycia społecznego. Szczególny cel konsorcjum realizowany jest w celach, o których 

mowa w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsorcjum jest organizacją 

zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. 
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Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej 

ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też 

siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich 

dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w 

działaniach związanych z konsorcjum, realizują wspólne przedsięwzięcie objęte 

porozumieniem. Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku. Zgodnie z 

prawem podatkowym, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług musi być wykonana przez podatnika. Jak wskazuje powołany art. 15 ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące 

samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub 

rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – 

obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym 

podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób 

wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności 

polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w 

sposób ciągły dla celów zarobkowych. Polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości 

wynikającej z art. 11 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z dnia 11 grudnia 

2006 r., str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym, po konsultacji z komitetem doradczym ds. 

podatku od wartości dodanej (zwanym dalej „Komitetem ds. VAT”), każde państwo 

członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego 

samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są 

ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. 

Konsorcjum – w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego – nie może być 

zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami 

umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie 

należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum. Zatem przedsiębiorcy 

działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. Powyższe oznacza, że 

działając w ramach konsorcjum, powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne 

reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do 

niej, w tym także w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez 

nich czynności. Wobec powyższego wnosimy o rezygnację z wymogu fakturowania tylko 

przez jednego członka konsorcjum, gdyż wymóg taki jest sprzeczny z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 

Odp.: Z zapisów SWZ zostaje usunięty zapis dotyczący rozliczeń wyłącznie z liderem 

konsorcjum. 
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9. Czy Zamawiający zaakceptuje ogólną polisę OC Wykonawcy której zakres ubezpieczenia 

obejmuje przedmiot w/w postępowania?  

Odp.: Zamawiający zaakceptuje ogólną polisę OC Wykonawcy której zakres ubezpieczenia 

obejmuje przedmiot w/w postępowania, z zastrzeżeniem, że będzie spełniała wymagania 

opisane w §7 projektu umowy. 

 

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na 

zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia 

wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do 

przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w 

danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę 

wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i 

wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza umowy zlecenia jako formy zatrudnienia w żadnym 

przypadku. 

 

11. Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia i dodanie w projektach umów 

(dla Zadania 1 i 2) postanowienia o treści: „Zmniejszenie zakresu usług (sprzątanej 

powierzchni) i wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 8 lit. b) nie może w czasie trwania umowy, 

wynosić więcej niż 10% wartości zamówienia” 

Odp.: Minimalny wolumen zamówienia wynika z zakresu maksymalnego ograniczenia (o 

30%). Tym samym doprecyzowane zostają zapisy w SWZ i w projektach umów.  

 

12. Prosimy o dodanie w załączniku 2 do SWZ „Projekt umowy” dla Zadania i 2 w § 10 

postanowienia o treści: „łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie 

zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. § 10 

Projektu umowy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 8 ust. 

1 Projektu Umowy. Naliczenie kar umownych nastąpi po uprzednim pisemnym zgłoszeniu 

Wykonawcy zastrzeżeń w ramach postępowania reklamacyjnego - niezwłocznie po 

stwierdzeniu przez Zamawiającego przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Brak niezwłocznego usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych przypadków 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, winien być stwierdzony w formie 

protokołu reklamacyjnego przez komisję z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Niezwłocznie od momentu stwierdzenia zastrzeżeń, określony zostanie 

zakres naruszenia oraz wnioski pokontrolne. Po spełnieniu powyższego, Zamawiającego 

uprawniony będzie do nałożenia kary umownej”.  
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Odp.: Doprecyzowane zostają zapisy dotyczące łącznego wymiaru kar umownych, który 

zostaje określony na 20% łącznej wartości zamówienia brutto.  

 

13. Prosimy o wykreślenie postanowienia § 10 ust. 6 o treści: „kary umowne, zastrzeżone 

w niniejszym paragrafie są należne niezależnie od faktu poniesienia szkody przez 

Zamawiającego”.  

Odp.: Instytucja kar umownych z istoty rzeczy nie jest uzależniona od poniesienia szkody i nie 

jest determinowana jej wysokością, jak ma to miejsce w przypadku odszkodowania.  

 

14. Prosimy o informację na jakim etapie postępowania Wykonawca ma przedstawić 

wykaz środków, procedury, instrukcje i plan higieny?  

Odp. Wykaz środków, planowane do stosowania procedury, instrukcje i plany higieny nie są 

wymagane na etapie składania ofert. Dokumenty te musi przedłożyć Zamawiającemu tylko 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Dokumenty te muszą 

dotrzeć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

 

15. Zamawiający wymaga gruntownego doczyszczania oraz zabezpieczanie polimerem 

powierzchni podłóg w budynku terapii - raz na 6 miesięcy, jednak po raz pierwszy nie 

później niż w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy. Prosimy o jednoznaczne wskazanie 

po czyjej stronie jest wynoszenie mebli z pomieszczeń objętych w/w czynnościami. W 

związku z tym, iż jest to czynność wymagająca bardzo dużego nakładu pracy i czasu 

Wykonawcy muszą mieć wiedzę w powyższym zakresie, celem jej skalkulowania bądź nie 

w ofercie.  

Odp.: Powyższa czynność po stronie Wykonawcy. 

 

16. Zamawiający wskazuje w załączniku nr 1 – wykaz pomieszczeń, w tabeli poszczególne 

pomieszczenia wraz rodzajem wyposażanie i podaje częstotliwość wykonania czynności, 

pojawiają się m.in. okna, które jak wynika z wiersza ostatniego „uwagi” mają być myte 1x 

dziennie. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga mycia okien 1x dziennie, a 

tym samy skalkulowania dodatkowej obsady stanowiskowej, tylko i wyłącznie do mycia 

okien?  

Odp.:  Zamawiający nie wymaga mycia okien 1xdziennie. 
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Złącznik nr 1 do SWZ  zawiera szczegółowy wykaz pomieszczeń i wyposażenia do sprzątania 

w budynkach OLO.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 

1a do SWZ  i zgodnie z jego zapisami,  gruntowne okresowe mycie okien ma być wykonywane  

raz na kwartał, natomiast  powierzchnie przeszklone, tablice informacyjne, powierzchnie 

drzwi, w tym szklanych (podjazd - z wyłączeniem dachu), parapety zewnętrzne Wykonawca 

utrzyma w czystości bieżącej. 

 

17. Zamawiający w projekcie umowy, zarówno dla zadania 1 jak i 2 w § 8 pkt. 7 wskazuje 

„Jeżeli strony – zgodnie z ofertą Wykonawcy - stosują dla części cen stawkę podatku od 

towarów i usług inną niż 23%, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed 

wystawieniem pierwszej faktury opinię klasyfikacyjną Głównego Urzędu Statystycznego 

(Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi) dotyczącą zasadności takiego 

działania”. Pragniemy wskazać, iż: a. Główny Urząd Statystyczny nie jest organem 

podatkowym tylko statystycznym i jego opinie nie określają stawek podatkowych tylko co 

najwyżej PKWiU dla poszczególnych towarów i usług b. Kwalifikacja statystyczna dokonana 

przez GUS nie ma żadnej mocy ochronnej dla celów podatkowych i organy podatkowe nie 

są nią związane w żaden sposób tzn. fakt dysponowania kwalifikacją GUS nie wyklucza że 

w danym przypadku organ podatkowy może uznać, że usługa jest innego rodzaju niż 

wskazał GUS. W sprawach podatkowych organy podatkowe wypowiadają się formalnie w 

drodze indywidualnej interpretacji, interpretacji ogólnej lub wiążącej informacji stawkowej 

c. Ustawa o VAT wprawdzie przy niektórych stawkach odwołuje się do PKWiU, ale nie jest 

to zasadą, w szczególności w przypadku zwolnień z VAT określonych w art. 43 ustawy o 

VAT ustawodawca nie odnosi się do symboli PKWiU przez co należy uznać, że tego rodzaju 

kwalifikacja pozostaje bez znaczenia dla oceny możliwości skorzystania ze zwolnienia z 

VAT.  

W związku z powyższym prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu z projektu umowy, 

jednocześnie wskazując, iż za zastosowanie prawidłowej stawki VAT odpowiedzialny jest 

Wykonawca i to on odpowiada przed organami kontrolnymi. 

 

Odp.: W celu zwiększenia bezpieczeństwa podatkowo-finansowego obydwu stron, niniejsze 

postanowienie nie zostanie usunięte.  
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