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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

DL/LZ/KO/2020/1721

Uczestnicy Postępowania

ENEA S.A jako Zamawiajacy działając na podstawie pkt 1.8 Warunków Ogłoszenia odpowiada na zapytania
Wykonawców do postępowania którego przedmiotem jest:
Wybór Firmy Audytorskiej dla ENEA S.A. i Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej ENEA

Pytanie nr 1
W nawiązaniu do opublikowanego zapytania ofertowego na badanie sprawozdań finansowych Grupy ENEA,
piszę z zapytaniem jak interpretują Państwo podpunkt 5 z „przedmiotu zamówienia” - czy to nie jest usługa
zabroniona, wymieniona w art. 136 ust 2 pkt 6 Ustawy o BR?
Odpowiedź
Nie, naszym zdaniem nie jest to usługa zabroniona, już obecnie firma audytorska badająca nasze sprawozdania
finansowe świadczy nam tę usługę.
Pytanie nr 2
W nawiązaniu do opublikowanego zapytania ofertowego na badanie sprawozdań finansowych Grupy ENEA,
piszę z zapytaniem czy poniższy pkt w zapytaniu oznacza, że Oferent musi spełnić co najmniej jedną przesłankę
z każdego punktu, czyli wskazać doświadczenie i w sektorze energetycznym i w GPW, czy wystarczające jest
wskazanie projektów tylko z jedną przesłanką tj. tylko w doświadczeniu badania Spółek notowanych na GPW?
Posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykazanie się realizacją minimum 2
Projektów Podobnych. Zamawiający poprzez Projekt Podobny rozumie projekt spełniający co najmniej jedną
z następujących przesłanek:
- wykonane w ciągu ostatnich trzech lat usługi badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki
z sektora energetycznego lub wydobywczego (przy czym co najmniej jedna z tych usług dotyczyła spółki z
sektora energetycznego), o rocznych przychodach ze sprzedaży co najmniej 500 000 tys. PLN,
- wykonane w ciągu ostatnich trzech lat usługi badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki
notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, o rocznych przychodach ze sprzedaży co najmniej 500 000
tys. PLN.
Odpowiedź
Wystarczające jest wskazanie projektów tylko z jedną przesłanką.
Pytanie nr 3
Uprzejmie proszę o informację, czy w sytuacji gdy konsorcjant tworzy grupę kapitałową to spełnia warunek
uczestnictwa w postępowaniu jako Grupa Kapitałowa a tym samym spełnia warunek poprzez średnie łączne
zatrudnienie we wszystkich spółkach grupy?
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Lider konsorcjum : Grupa Kapitałowa ………... Strategia działania grupy kapitałowej polega na
zaangażowaniu zespołów ze wszystkich spółek z grupy.
(Grupa Kapitałowa składa się z następujących spółek (powiązane):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

………..
………..
………..
………..
………..
………..

Grupa Kapitałowa ……. spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 3
Konsorcjant: …………….. - spełnia warunki zgodnie z pkt. 10.7
Uprzejmie proszę o informację, czy taki układ spełnia warunek udziału w postępowaniu.
Odpowiedź
Informujemy, że w sytuacji gdy konsorcjant tworzy grupę kapitałową, nie jest dopuszczalne sumowanie
zasobów z całej grupy. Lider konsorcjum musi sam spełniać wskazane warunki. Grupa kapitałowa nie może
być traktowana łącznie jako lider.
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