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Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice

Dotyczy: Zawiadomienia o podstawach odrzucenia oferty wykonawcy konsorcjum Elemont Sp. z o.o.
oraz Eneria sp. z o.o. w postępowaniu przetargowym pn. Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o
wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych- wezwanie do udzielania wyjaśnień.

Działając w imieniu Wykonawcy tj konsorcjum firm Top Energy Spółka Akcyjna Sp. k. z siedzibą
w Warszawie oraz Tedom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w związku z publikacją treści ofert
wykonawców za pośrednictwem platformy e-ProPublico.pl zawiadamiam, że złożona w postępowaniu
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum spółek
działających pod firmami Elemont Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz Eneria Sp. z o.o. z siedzibą w
Łomiankach podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b. Wadium złożone celem
zabezpieczenia oferty ww konsorcjum zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
Gwarancja przetargowa zapłaty wadium z dnia 2 stycznia 2020 r., zmieniona sporządzonym dnia 7
stycznia 2020 r. Aneksem nr 1 do Gwarancji przetargowej zapłaty wadium nr 46593 z dnia 2 stycznia
2020 r., przedłożona wraz z ofertą ww. wykonawców, jako wykonawcę wskazuje tylko jeden podmiot
tj Elemont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Oferta wykonawcy Elemont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie została w przedmiotowym
postępowaniu złożona.
Zasady wnoszenia wadium dla wykonawców indywidualnych i wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia są jednakowe - w obu wypadkach w gwarancji musi zostać wskazany
oferent/wykonawca i do tego musi on zostać wskazany poprawnie - różnica ta będzie tylko taka, że w
pierwszym przypadku będzie to nazwa jednego podmiotu, a w drugim dwóch lub więcej. Ewentualnie
- w wersji minimum - w treści gwarancji może być wskazany co najmniej jeden wykonawca z
zaznaczeniem, że oferta będzie złożona wraz z innym podmiotem lub podmiotami albo że będzie
złożona w ramach konsorcjum, albo że podmiot zlecający wystawienie gwarancji działa jako
pełnomocnik danych podmiotów.
Zamawiający działając ze świadomością powyższego stanowiska, utrwalonego w orzecznictwie
Krajowej Izby Odwoławczej w pkt 10.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wprowadził
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następujący zapis: „Z treści wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powinno wynikać, że zabezpiecza wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie”,
Ani zatem Zamawiający ani Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu nie mogą
powoływać się na brak wiedzy czy świadomości powyższych regulacji i zasad wnoszenia wadium przez
wykonawców występujących wspólnie.
Żadne oświadczenia ani inne czynności dokonane po terminie składania ofert będącego jednocześnie
terminem, do którego należało wnieść wadium (art. 45 ust. 3 p.z.p.), nie mogą uzupełnić ani korygować
wniesionego wadium, a więc również zmieniać treści gwarancji wadialnej, czy to w postaci aneksu, czy
dodatkowych wyjaśnień, a wszelkie tego typu oświadczenia są nieskuteczne (za wyjątkiem wyraźnie
dopuszczonych w przepisach, jak np. przedłużenie wadium lub wniesienie nowego wadium). Wynika
to z ww. art. 45 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7b p.z.p., z których połączenia wynika norma prawna,
że wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a jeśli wadium nie zostanie wniesione do
upływu terminu składnia ofert, ofertę odrzuca się (wyrok z dnia 7 lipca 2017 r. sygn. KIO 1222/17)
Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum spółek działających pod firmami
Elemont Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz Eneria Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach zgodnie z
dyspozycją art. 89 ust 1 pkt 7b
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