
 

  

 

Warszawa, dnia 17 maja 2021 r.  

 
  

  

  

  

 

 

  

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: 

„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”. 

  

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 92 ust. 1 PZP w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2020) 

Zamawiający zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej 

kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”. 

 

Zamawiający dokonał analizy złożonych ofert i postanowił: 

I. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 (pięć) ofert: 

1) METROLOG Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków  

2) Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7,  

80-209 Chwaszczyno 

3) Konsorcjum firm: 



 

  

 

a) ELEMONT Sp. z o.o., ul. Dobrzeńska 72B, 45-920 Opole 

b) Eneria Sp. z o.o., ul. Modlińska 11, 05-092 Izabelin-Dziekanówek 

4) TOP CONSTRUCTION LTD Sp. K., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa 

5) REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA 

 

II. INFORMACJA O WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH 

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z niniejszego postępowania. 

 

III. INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH  

Zamawiający odrzucił z niniejszego postępowania dwie oferty złożone przez: 

1)  Konsorcjum w którego skład wchodzą następujące firmy:  

a) ELEMONT Sp. z o.o., ul. Dobrzeńska 72B, 45-920 Opole 

b) Eneria Sp. z o.o., ul. Modlińska 11, 05-092 Izabelin-Dziekanówek 

Uzasadnienie:  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w składzie: (1) Elemont Sp. 

z o.o. (Lider konsorcjum) oraz (2) Eneria Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) - dalej jako 

„Konsorcjum” w formularzu oferty, w ramach poniższego kryterium zaoferowali: 

Moc elektryczna GUK - Sumaryczna znamionowa moc elektryczna dla GUK (suma mocy 

elektrycznej mierzona przez układy pomiarowe zainstalowane na zaciskach generatorów 

pomniejszona o moc nominalną sprężarek gazu - jeśli występują), wyrażona w kW, (kilowat) 

– 4080 kW, 

tj. zaoferowano moc elektryczną GUK mniejszą niż minimalna wymagana w SIWZ. 



 

  

 

Jednocześnie w pkt 23.2 lit. b) SIWZ Zamawiający wskazał, iż najniższa wymagana Moc 

elektryczna GUK wynosi 8 MW. Zaoferowanie jednostki, której moc elektryczna będzie niższa 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 

Należy przy tym zauważyć, iż powyższe wskazanie nie ma charakteru oczywistej omyłki 

albowiem na rynku istnieją silniki o takiej mocy. W formularzu cenowym Konsorcjum podało 

cenę za dwa silniki, wobec czego należy przyjąć, iż zaoferowana moc dotyczy dwóch 

oferowanych silników. 

Zamawiający nie ma możliwości porównania tej oferty z ofertami innych wykonawców w celu 

ustalenia, czy nie doszło do omyłki w treści oferty, gdyż Konsorcjum jako jedyne zaoferowało 

silniki innego poddostawcy. 

 

Wobec powyższego Zamawiający nie ma możliwości stwierdzenia, iż doszło do jakiejkolwiek 

omyłki w treści oferty i poprawy jej jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. 

Jakakolwiek ingerencja w parametry wskazane przez Konsorcjum w pozycji „Moc elektryczna 

GUK” mogłaby bowiem spowodować istotną zmianę treści oferty, np. poprzez zaoferowanie 

innego silnika, o innej mocy. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2021 r. (sygn. akt KIO 

3297/20 „Poprawienie omyłek w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. nie może prowadzić 

do dostosowania treści oferty do wymagań zamawiającego, wyartykułowanych w treści SIWZ, 

czyli do rekonstrukcji oświadczenia woli wykonawcy na postawie wymogów zamawiającego, 

choć oświadczenie woli zawarte w ofercie nie daje takich podstaw”. 

 

Wobec powyższego z uwagi na wskazanie mocy elektrycznej GUK niezgodnej z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta 

Konsorcjum została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP w związku z art. 90 ust. 



 

  

 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2020). 

2) TOP CONSTRUCTION LTD Sp. K, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa  

Uzasadnienie: Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie złożył w zakreślonym 

terminie oświadczenia w zakresie przedłużenia terminu związania ofertą. W związku z tym, 

Zamawiający dokonał odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 85 ust. 2 PZP. 

IV. OCENA OFERTY 

Zamawiający oferty postanowił ocenić w sposób następujący: 

Lp. Nazwa Wykonawcy 

Ilość punktów 
jakie może 

otrzymać oferta w 
kryterium Moc 

elektryczna GUK 
-25% 

Ilość punktów 
jakie może 

otrzymać oferta w 
kryterium 

Sprawność 
całkowita brutto 

GUK 5% 

Ilość punktów 
jakie może 
otrzymać 
oferta w 
kryterium 

cena – 70 % 

Łączna ilość 
punktów 

1. 

METROLOG  
Sp. z o.o.,  
ul. Kościuszki  97, 
64-700 Czarnków 

25,00 5,00 66,248 96,248 

2 

Zakład 
Innowacyjny 
Technik 
Energetycznych 
PROMAT Sp. z o.o., 
ul. Ekologiczna 7,  
80-209 
Chwaszczyno 

25,00 5,00 66,439 96,439 

3. 

Konsorcjum w 
składzie:  

1) ELEMONT Sp. z 
o.o., ul. Dobrzeńska 
72B, 45-920 Opole 
2) Eneria Sp. z o.o. 
Ul. Modlińska 11, 
05-092 Izabelin-
Dziekanówek 

X X x 
0 pkt. 

odrzucona 



 

  

 

 

V. INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE 

Do wykonania zamówienia Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcę: 

Do wykonania zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia :  

- REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. 

Kryteria wybranej oferty: 

1) Cena oferty:  

27.999.300,00 PLN bez podatku VAT (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy) oraz 34.439.139,00 PLN 

brutto łącznie z podatkiem VAT (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta trzydzieści 

dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 00/100 groszy). 

2) Moc elektryczna GUK   8 490 kW 

3) Sprawność całkowita brutto GUK 84,5 % 

 

Uzasadnienie: 

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą złożoną w niniejszym postępowaniu 

niepodlegającą odrzuceniu. 

4. 

TOP 
CONSTRUCTION  
LTD Sp. K.,  
ul. Grójecka 208, 02-
390 Warszawa 

X X X 
0 pkt. - 

odrzucona 

5.  

REMAK-
ENERGOMONTAŻ 
SPÓŁKA 
AKCYJNA,  
ul.  CHŁODNA 51,  
00-867 WARSZAWA 

25,00 5,00 70,000 99,976 


