
 

Branice, dnia 04.07.2022 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Branice  
 

INFORMACJA 1 
 
Znak sprawy: BG.271.08.2022.B S 
 
 
Dotyczy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ   I 
OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W GMINIE BRANICE 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPiW. 
 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

1. Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to 

być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, 

czy może zwykła stawka 23%?  

Odpowiedź 1.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył ofertę zgodnie z obowiązującym prawem – 5 %. 

 

2. 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 11marca 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 2. 

Zamawiajacy wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na jego adres. 

 

3. Czy Zamawiający uwzględni w umowie na odkup energii cenę za bilansowanie handlowe 

energii wyprodukowanej w instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii ? 

Odpowiedź 3.  

Zamawiajacy wymaga tylko odkupu energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji 

wytwórczej Zamawiającego. 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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