
Chcielibyśmy zadać kilka dodatkowych pytań dotyczących następującego punktu XII.1 (Procedura 

Postępowania): 

1. Oferta może zostać złożona wyłącznie przez osobę lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej której Prawo przyznaje zdolność prawną. W przypadku, gdyby przed 

złożeniem Oferty w Postępowaniu brała udział wspólnie działająca grupa osób lub jednostek 

organizacyjnych, o których mowa powyżej, grupa ta przed złożeniem Oferty zobowiązania jest do 

utworzenia osoby lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej której Prawo 

przyznaje zdolność prawną albo konsorcjum w skład którego wejdzie nie mniej niż 1/3 część 

dotychczasowych uczestników takiej grupy. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym 

Uczestnicy Postępowania składający Ofertę muszą spełniać wszystkie warunki udziału w 

Postępowaniu, w tym posiada doświadczenie wskazane w pkt XI.4 lit.c Procedury. Dopuszczalne 

jest także złożenie Oferty wyłącznie przez jednego członka takiej grupy, o ile samodzielnie spełnia 

on wszystkie warunki udziału w Postępowaniu, w tym posiada doświadczenie wskazane w pkt XI.4 

lit.c Procedury. 

  

I. Rozumiemy, że w przypadku, gdy Uczestnik Postępowania samodzielnie złożył 

Zgłoszenie, jednocześnie wskazując w swoim Zgłoszeniu, że zamierza złożyć Ofertę 

wspólnie z inną osobą prawną lub osobami prawnymi (jako grupa), dopuszczalne jest 

złożenie Oferty przez takiego Uczestnika wspólnie z inną osobą prawną lub osobami 

prawnymi. Prosimy o potwierdzenie, czy powyższa interpretacja pkt XII.1 Procedury 

Postępowania jest prawidłowa.  

 

odpowiedź: 

 Tak, z zastrzeżeniem postanowień pkt XII.1 Procedury zdanie pierwsze.  

  

II. Przed złożeniem Oferty grupa podmiotów wspólnie składających Ofertę powinna 

utworzyć (i) osobę prawną/jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub (ii) konsorcjum, w skład 

którego wchodzi minimum 1/3 obecnych Uczestników grupy wspólnie składającej 

Ofertę. Czy mogą Państwo potwierdzić, że właściwa jest interpretacja, że proporcja 

1/3 odnosi się jedynie do liczby członków grupy, a nie do ich planowanego udziału w 

Projekcie? Prosimy o potwierdzenie, czy powyższe rozumienie Procedury 

Postępowania jest prawidłowe. 

 

odpowiedź: 

Tak, wskazana powyżej interpretacja pkt XII.1 Procedury zdanie drugie jest zgodna z 

rozumieniem tego przepisu przez ZMPSiŚ S.A. oraz Komisję. 

  

III. Czy Uczestnicy w ramach umowy konsorcjum powinni wyznaczyć 

przedstawiciela/pełnomocnika, który będzie reprezentował członków konsorcjum w 

Postępowaniu i przyszłej realizacji Projektu? 

 

odpowiedź: 

Ponieważ w polskim ustawodawstwie brak szczegółowej regulacji modelowej umowy 

konsorcjum, stąd zarówno konstrukcja konsorcjum, jak i kwestie reprezentacji są 

kwestią czysto umowną i zależną wyłącznie od woli uczestników konsorcjum (z 

zastrzeżeniem kazuistycznej kwalifikacji prawnej danego stosunku konsorcjalnego i 



jego poszczególnych, samodzielnych elementów strony w ramach zasady swobody 

umów, którą ograniczają przepisy obowiązującego prawa i zasady współżycia 

społecznego.).   

Dla potrzeb Postępowania przyjęte zostało rozwiązanie, zgodnie z którym warunkiem 

dopuszczenia takiej grupy do udziału w Postępowaniu jest wyznaczenie przez 

wszystkich uczestników tej grupy jednej osoby uprawnionej do reprezentacji całej 

grupy i udzielenie odpowiednich pełnomocnictw tej osobie w sposób zgodny z 

zasadami reprezentacji każdego z uczestników tej grupy (pkt VIII.4 Procedury). 

Zdaniem Komisji umocowanie takie może wynikać z umowy konsorcjum. 

  

IV.            Procedura Postępowania nie przyznaje ZMPSiŚ S.A./Komisji prawa do weryfikacji 

umowy konsorcjum. Rozumiemy, że ZMPSiŚ S.A./Komisja nie wymaga przedłożenia umowy 

konsorcjum. Prosimy o potwierdzenie, czy powyższa interpretacja Procedury Postępowania 

jest prawidłowa. 

  

odpowiedź: 

Komisja nie zamierza weryfikować poprawności formalnej lub warunków umowy 

konsorcjum w przypadku, gdy oferta w Postępowaniu zostałaby złożona przez 

konsorcjum.  

Komisja zwraca jednak uwagę na fakt, że na Oferencie spoczywa obowiązek 

odpowiedniej identyfikacji podmiotu składającego Ofertę a w przypadku konsorcjum 

– składu tego konsorcjum (wraz z wykazaniem dokumentami okoliczności o których 

mowa np. w pkt XII.10 lit. a-c Procedury) oraz wykazania, że konsorcjum spełnia 

warunki udziału w Postępowaniu, a ponadto, że w stosunku do żadnego z podmiotów 

wchodzących w skład konsorcjum nie z zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w 

Postępowaniu (pkt VIII.4 Procedury). Komisja przypomina również, że Oferent ma m.in. 

obowiązek wykazania umocowania osoby lub osób, które podpisały Ofertę (pkt XII.9 

Procedury). 

Komisja zwraca również uwagę np. na pkt III.13 Procedury: w każdym czasie Komisja 

może zwrócić się do każdego z Uczestników Postępowania o informacje lub udzielenie 

wyjaśnień dotyczących w szczególności: informacji przekazanych przez Uczestnika 

Postępowania lub treści złożonych przez niego dokumentów, struktury kapitałowej 

Uczestnika Postępowania, powiązań kapitałowych lub beneficjenta rzeczywistego w 

rozumieniu Ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, Nieruchomości, przewidywanego sposobu lub warunków 

korzystania z Nieruchomości, Projektu, przewidywanych warunków realizacji Projektu. 

 

 


