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reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 50/2021 Voltra 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 
Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii 

elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 50/2021 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań 

otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego 

wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas 

sporządzania oferty. 

 

1. Zwracamy się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT 

za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 

106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur 

VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie 

na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę 

z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu 

rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, 

zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej 

dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni 

się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania 

na produkcję papieru i ograniczenie transportu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur VAT przez 

Wykonawcę za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty 

elektronicznej. 



2. Projekt umowy § 6 ust. 1 oraz 3- Wykonawca informuje, że faktury wystawiane 

są na podstawie danych o zużyciu, nie ze wskazań, Enea Operator udostępnia dane bez 

wskazań licznika. Prosimy o modyfikację zapisu 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji zapisów umowy w § 6 

ust. 3: „Obliczenie ilości zużytej energii będzie dokonywane na podstawie danych 

o zużyciu przekazanych przez OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego ujętych w 

Załączniku nr 1, w terminie zgodnym z określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu 

sposobem rozliczania opłat za pobraną energię.” 

 

3. Projekt umowy § 10 ust. 2 – zdanie 1, prosimy o modyfikacje do treści: „Strony mogą 

wyrazić zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny 

podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza któregokolwiek z obiektów, 

do którego na podstawie Umowy dostarczana jest energia.” 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających wyraża zgodę. 

 

4. Projekt umowy § 11 ust. 3 - informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług 

dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów 

dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym 

zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, iż dokonanie 

ewentualnych zmian grupy taryfowej nastąpi po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy. 

Odpowiedź: Dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej nastąpi po dokonaniu 

procesu zmiany sprzedawcy. 

 


