
W odpowiedzi na Państwa pytania z dnia 10 marca 2022 r., dotyczące przetargu nr 

6845.1.2022  

Pytanie nr 1 

Nasze pytanie jest następujące czy będziemy spełniać kryterium doświadczenia, jeżeli w 

przetargu zostanie specjalnie powołana przez nas spółka celowa, w której udziały obejmie 

nasza spółka oraz spółka, która budowała na nasz zlecenie ponad 50 MW rozwijanych przez 

nas instalacji? 

Pytanie nr 2 

W jaki sposób możemy potwierdzić, że uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dla 

projektów, które były realizowane przez spółki celowe? 

 

Odpowiedzi na pytania 1 i 2 

Organizator wskazuje, że warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest 

posiadanie doświadczenia w eksploatacji i budowie farmy fotowoltaicznej. Posiadanie 

doświadczenia przez potencjalnego dzierżawcę ma stanowić rękojmię należytego 

wykonywania uprawnień na Nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem gruntów  

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

Organizator wskazuje, że zakres posiadanego doświadczenia powinno być oceniane na 

moment składania oferty, przy jednoczesnym przyjęciu, że w przypadku budowy 

elektrowni fotowoltaicznej przez oferenta oraz następczej (na etapie eksploatacji) 

sprzedaży elektrowni/przeniesienia praw na podmiot trzeci, oferent nie traci posiadanego 

doświadczenia.  

W ocenie Organizatora, jeżeli oferent był inwestorem danego przedsięwzięcia polegającego 

na wzniesieniu elektrowni fotowoltaicznej w momencie realizacji tego zadania, to właśnie 

oferent jest podmiotem posiadającym doświadczenie w budowie oraz eksploatacji 

elektrowni fotowoltaicznej. Posiadanie doświadczenia w tego typu zadania jest 

okolicznością faktyczną, niezależną od podejmowanych czynności prawnych związanych  

z tytułem własności lub uprawnieniem do czerpania korzyści z instalacji fotowoltaicznej. 

Organizator wskazuje, że z uwagi na świadomość istnienia zjawiska polegającego na 

prowadzeniu tego typu inwestycji poprzez tzw. spółki celowe, dopuścił możliwość 

powoływania się również na doświadczenie posiadane nie przez oferenta bezpośrednio, lecz 

również na podmioty powiązane. Katalog tych podmiotów został wskazany w pkt III 

ogłoszenia o przetargu. Organizator zwraca uwagę, że w dniu 15 marca 2022 r. doszło do 

zmiany ogłoszenia w tym punkcie poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów, na których 

doświadczenie oferent jest uprawniony się powołać.  

Jeżeli oferentem w ramach postępowania przetargowego będzie podmiot (spółka prawa 

handlowego), którego wspólnikami będzie jeden z podmiotów posiadających wymagane 

doświadczenie w budowie i eksploatacji farm fotowoltaicznych, to w ocenie Organizatora 

zostanie spełniony warunek posiadania wymaganego doświadczenia (jako powołanie się na 

doświadczenie posiadane przez podmiot sprawujący kontrolę nad oferentem lub podmiot 

mający znaczący wpływ na oferenta – lub innego podmiotu wymienionego w katalogu 



zawartym w pkt III ogłoszenia o przetargu – w zależności od przyjętej struktury 

właścicielskiej w ramach aktu założycielskiego spółki).  

W zakresie przedstawienia dokumentacji poświadczającej posiadanie wymaganego 

doświadczenia, Organizator oczekuje przedłożenia co najmniej uwierzytelnionych za 

zgodność z oryginałem odpisów pozwoleń na użytkowanie dla przywoływanych projektów 

inwestycyjnych.  


