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Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: Włocławska 
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022r.; Numer 
sprawy: RBRiGK.271.2.26.2020 
 

 
Wszyscy wykonawcy 

 
W dniu 18 stycznia 2021 r.  do zamawiającego wpłynęły od wykonawcy pytania i wnioski  dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień: 

 

Treść zapytań i odpowiedzi 

 
Pytanie 2  

Rozdz. XVI SIWZ oraz Zał. 5 do SIWZ §19  

Ze względu na dużą liczbę zabezpieczeń i krótki czas na ich przygotowanie Wykonawca zwraca się z 

zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub w następnym dniu roboczym 

przekaże Wykonawcy informację o adresach mailowych, na które mają zostać przesłane dokumenty 

potwierdzające udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje bankowe), oraz 

informacje o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone zabezpieczenia w formie 

pieniężnej?  

Odpowiedź na pytanie 1  

Zamawiający przekaże wykonawcy wskazane powyżej informacje w następnym dniu roboczym po 

rozstrzygnięciu postępowania. 

 

Pytanie 2  

Zał. 5 do SIWZ §13  

Wykonawca zwraca 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 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 na pytanie 2  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Zamawiający przypomina, że w związku z zapisami Ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 
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