Warszawa, 03.01.2022 r.

Pełnomocnik Zamawiającego:
Voltra Sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 12E/47,
05-250 Radzymin
Voltra Energy Sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 12E/47,
05-250 Radzymin
Biuro:
ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa
reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 58/2021 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 58/2021 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.
Pytanie 1 - Dotyczy załączników nr 2a - 2c do SWZ – Formularz Cenowy
Wykonawca wskazuje, iż od 01.01.2022 r. wejdą w życie postanowienia Rządowej Tarczy
Antyinflacyjnej.
Dla przedsiębiorców tarcza antyinflacyjna zawiera 2 elementy:
- obniżenie podatku VAT z 23% na 5% w przypadku energii elektrycznej w okresie od 1
stycznia 2022 do 31 marca 2022 roku,
- obniżenie lub zwolnienie z podatku akcyzowego (energia elektryczna) z 5 zł/MWh do 0 zł
dla energii zużywanej przez gospodarstwo domowe (wszystkie grupy taryfowe G) lub 4,60
zł/MWh dla energii zużywanej w celach innych niż prowadzenie gospodarstwa domowego,
w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 maja 2022 roku.
Zgodnie z SWZ sprzedaż w ramach przedmiotowego postępowania dla części Zamawiających
rozpocznie się od dnia 01.04.2022 r., tym samym od tej daty obniżona stawka podatku VAT nie będzie
miała zastosowania.
Zwracamy się jednak z wnioskiem o modyfikację formularzy cenowych w zakresie dostawy w roku
2022 umożliwiających Wykonawcy podanie różnych cen jednostkowych w związku z obniżeniem
lub zwolnieniem z podatku akcyzowego w okresie od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku i dokona modyfikacji formularzy
cenowych wraz z dokonaniem sprostowania ogłoszenia o zamówienia modyfikującym termin
rozpoczęcia sprzedaży dla wybranych podmiotów oraz zmianą terminu składania ofert.

