
Pytanie nr 1 

W dokumencie „Ogłoszenie o przetargu" widnieje zapis, w którym Oferent musi wydzierżawić grunty 
w całości lub ich części. Ze względu na kilka niepewnych czynników takich jak decyzje środowiskowe, 
pozwolenia na budowę i warunki przyłączenia można ostatecznie określić wielkość obszaru 
potrzebnego na budowę instalacji fotowoltaicznej po uzyskaniu tych decyzji. Biorąc to pod uwagę, 
zwracamy się do gminy z zapytaniem, czy umowa ma być podpisywana w tym brzmieniu w jakim jest 
dołączona do przetargu, czy jest możliwość dopasowania umowy w tej opisywanej sprawie? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Przetarg przewiduje możliwość wydzierżawienia zarówno wszystkich wskazanych w ogłoszeniu 
nieruchomości, jak i tylko części z nich (lecz nie mniej niż 60 ha – por. pkt VII tiret 5 ogłoszenia o 
przetargu). Organizator spodziewa się, że oferta podmiotów zainteresowanych będzie uwzględniać 
wszelkie okoliczności związane z realizacją zadania, w tym konieczność uzyskania właściwych decyzji 
oraz pozwoleń, a proponowana w ofercie powierzchnia dzierżawy będzie obliczona z uwzględnieniem 
wszelkich informacji dostępnych lub możliwych do oszacowania na dzień złożenia oferty.   

Zgodnie z pkt XVI ogłoszenia o przetargu, Organizator dopuszcza możliwość zmiany warunków 
przetargu, w tym zmiany proponowanej treści umowy dzierżawy. W przypadku wniosków podmiotów 
zainteresowanych uczestnictwem w przetargu dotyczących zmiany warunków przetargu, Organizator 
oczekuje wskazania zakresu proponowanych zmian wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.  

Pytanie nr 2 

Czy proponowana wysokość czynszu dzierżawnego od fazy budowy może być wyrażona w kwocie na 
hektar wykorzystywanego gruntu? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Organizator wskazuje, że zgodnie z pkt VII tiret 3 ogłoszenia o przetargu nakłada na oferentów 
obowiązek wskazania czynszu dzierżawnego od dnia rozpoczęcia robót lub po upływie 3 lat od dnia 
zawarcia umowy (lub przez cały okres obowiązywania umowy) w przeliczeniu na każdy hektar 
dzierżawy. Umowa dzierżawy w §2 ust. 4 przewiduje wskazanie globalnej kwoty czynszu dzierżawnego, 
która będzie stanowić iloczyn zaproponowanego czynszu netto (pkt A1 formularza ofertowego) oraz 
powierzchni gruntów objętych dzierżawą (pkt 0 formularza ofertowego).  

 


