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W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące przetargu nr 6845.1.2022, przesłane w piśmie 

z dnia 3 marca 2022 r. (data wpływu do Urzędu 8 marca 2022 r.) Organizator wskazuje, 

jak poniżej: 

 

Pytanie nr 1  

Dot. ogłoszenie o przetargu, część IX. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

litera (D)  

Zgodnie z tym zapisem oferent może otrzymać 4 punkty za „zawarcie w ofercie planów 

budowy Głównego Punktu Zasilania.”  

Prosimy o potwierdzenie, co jest niezbędne dla spełnienie tego kryterium. W szczególności 

prosimy o potwierdzenie, że wystarczające jest wskazanie w ofercie, że planowane jest 

zlokalizowanie Głównego Punktu Zasilania na dzierżawionej od gminy nieruchomości 

będącej przedmiotem przetargu, zaś zaprojektowanie Głównego Punktu Zasilania będzie 

miało miejsce według potrzeb instalacji odnawialnego źródła, które będzie zlokalizowana 

na dzierżawionej nieruchomości. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Organizator potwierdza, że wymogiem formalnym oferty złożonej w przetargu jest 

wskazanie (przedstawienie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej), czy oferent planuje 

budowę Głównego Punktu Zasilania (pkt XI lit. D ogłoszenia o przetargu, pkt D kryterium 

w formularzu ofertowym). 

 

Pytanie nr 2 

Dot. wzór umowy dzierżawy § 2 ust. 2  

Umowa zostaje zawarta na okres 29 (słownie: dwudziestu dziewięciu) lat od dnia zawarcia 

Umowy. Prosimy o informację czy istnieje możliwość wydłużenia okresu dzierżawy do 30 

lat eksploatacji farmy fotowoltaicznej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Organizator przewiduje zawarcie umowy na okres 29 lat. Założeniem Organizatora jest 

zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony. Z uwagi na potencjalną możliwość 

zakwalifikowania umowy dzierżawy zawartej na okres 30 lat (jako okres dzierżawy, tj. 

korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości) jako umowy zawartej na czas 

nieoznaczony (przykładowo, z uwagi na uregulowanie należnego wynagrodzenia za 

bezumowne korzystanie z nieruchomości po upływie umowy), Gmina dąży do 
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zminimalizowania ryzyka ewentualnej klasyfikacji wskazanej umowy jako umowy na czas 

nieoznaczony z wszelkimi ustawowymi konsekwencjami wynikającymi z takiego 

zaklasyfikowania (w szczególności – kodeksowe uprawnienie do wypowiedzenia umowy). 

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 3 

Dot. wzór umowy dzierżawy § 7 ust. 4  

Wzór umowy dzierżawy nie przewiduje żadnych przesłanek wypowiedzenia umowy bądź 

zmniejszenia obszaru dzierżawy przez dzierżawcę. Oznacza to, że jest on zmuszony do 

kontunuowania dzierżawy (której jedynym przeznaczeniem jest budowa instalacji OZE) 

nawet gdy wybudowanie instalacji OZE okaże się niemożliwe (np. z uwagi na niemożność 

uzyskania odpowiednich warunków przyłączenia lub decyzji administracyjnych). Stąd 

sugerowane jest wprowadzenie do umowy możliwości jej wypowiedzenia przez dzierżawcę 

oraz zmniejszenia dzierżawionego w konkretnych okolicznościach – bez ponoszenia 

negatywnych konsekwencji w postaci zapłaty odstępnego – gdy umowa starci swój 

ekonomiczny sens.  

Przykładowy katalog takich przesłanek wskazujemy poniżej:  

1. po przeprowadzeniu analizy gleby okaże się, że przewidywalne koszty realizacji 

fundamentów lub konstrukcji wspornych dla paneli fotowoltaicznych znacznie przekraczają 

standardowe koszty realizacji tego typu zamierzenia budowlanego, albo nie jest możliwe 

stabilne wzniesienie urządzeń fotowoltaicznych na Nieruchomości za rozsądną cenę.  

2. Dzierżawca nie uzyskał wymaganych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia budowy 

elektrowni fotowoltaicznej w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

dla elektrowni fotowoltaicznej lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

albo też uzyskanie tych decyzji jest w istotny sposób utrudnione; uzyskanie decyzji lub 

zezwoleń jest w istotny sposób utrudnione w szczególności poprzez ich zaskarżenie w trybie 

administracyjnym lub administracyjno-sądowym.  

3. Dzierżawca nie uzyska warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub 

zawarcie umowy o przyłączenie do sieci na warunkach, które będą technicznie lub 

ekonomicznie do zaakceptowania dla Dzierżawcy, nie będzie możliwe.  
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4. wymagane pozwolenia na budowę lub użytkowanie elektrowni fotowoltaicznej zostaną 

wydane (lub są możliwe do wydania), jednakże na podstawie uwarunkowań 

ekonomicznych lub prawnych budowa i użytkowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie 

ekonomicznie opłacalne. Strona 3 / 5  

5. Dzierżawca, z przyczyn nie zależnych od niego, trwale zaprzestanie eksploatację 

elektrowni fotowoltaicznej.  

6. Zajdą inne ważne powody, których przewidzenie w momencie zawarcia Umowy było 

niemożliwe lub utrudnione, i które uniemożliwią lub znacząco utrudnią wybudowanie lub 

przystąpienie do użytkowania elektrowni fotowoltaicznej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Organizator wskazuje, że podstawowym założeniem jest dzierżawa wszystkich gruntów 

wchodzących w skład Nieruchomości. Nieruchomość jest w całości przeznaczona w 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na instalację fotowoltaiczną. 

Jednocześnie, z uwagi na hipotetyczną możliwość braku uzyskania możliwości technicznych 

przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej bądź dopuszczenia oferentów 

przewidujących inwestycję w ramach farmy fotowoltaicznej, do której eksploatacji nie 

będzie niezbędny cały teren Nieruchomości, Organizator dopuszcza złożenie oferty 

obejmującej wyłącznie powierzchnię 60 ha (około 2/5 całości Nieruchomości).  

Wprowadzenie umownego uprawnienia do jednostronnego obniżenia powierzchni objętej 

dzierżawą może spowodować, że potencjalne oferty będą przewidywać maksymalną 

powierzchnię dzierżawy (całość Nieruchomości) w celu uzyskania większej liczby punktów 

przy dokonywaniu ocen ofert przetargowych, a dopiero na późniejszym etapie, po zawarciu 

umowy, dojdzie do rzeczywistego określenia powierzchni jednostronnie przez Dzierżawcę. 

Powyższe hipotetyczne zdarzenia, w ocenie Organizatora, mogą zaburzyć zasadę 

konkurencyjności na etapie dokonywania ocen ofert.  

Organizator wskazuje, że zgodnie z zasadą swobody kontraktowej stron, istnieje możliwość 

zawarcia aneksu dotyczącego obniżenia powierzchni dzierżawy po zawarciu umowy. 

Organizator na obecnym etapie nie wyklucza zawarcia odpowiednich porozumień w tym 

zakresie, o ile takie zmniejszenie powierzchni będzie związane z okolicznościami 

niezależnymi od stron, niemożliwymi do przewidzenia na etapie zawierania umowy.  

W odniesieniu do poszczególnych propozycji zmian w umowie dzierżawy w zakresie 

uprawnień do odstąpienia od Umowy (przykładowy katalog przesłanek), Organizator 

wskazuje: 
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1. W ocenie Organizatora, koszty zastosowanej technologii posadowienia paneli pozostają 

bez związku z objętością powierzchni przeznaczonej do wykorzystania na cele eksploatacji 

farmy fotowoltaicznej. Organizator wskazuje, że potencjalni oferenci mieli możliwość 

dokonania oględzin Nieruchomości – Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

ponownych oględzin w sytuacji, gdy znajdą się podmioty zainteresowane 

przeprowadzeniem takich czynności.  

2. Organizator przewidział „okres przejściowy”, w którym dzierżawca powinien 

przeprowadzić wszystkie wymagane czynności administracyjno-prawne do umożliwienia 

eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej na Nieruchomości – w tym okresie oferenci mają 

uprawnienie do złożenia oferty, która będzie przewidywać czynsz dzierżawny w niższej 

wysokości. W ocenie Organizatora, przyjęty w ogłoszeniu o przetargu termin jest 

odpowiedni na uzyskanie wszelkich prawem wymaganych decyzji oraz pozwoleń bądź 

ustalenia (ostatecznego zweryfikowania), czy w ogóle istnieje możliwość na wykonanie 

założeń inwestycyjnych dzierżawcy. Przyjęcie możliwości jednostronnego zmniejszenia 

powierzchni dzierżawy w sytuacji, w której dzierżawca posiada co najmniej częściowy 

wpływ na uzyskanie wymienionych decyzji i pozwoleń bądź umożliwienie takiej czynności 

w sytuacji niesprecyzowanych, niewyszczególnionych „utrudnień” w jego realizacji, 

stanowić będzie istotne ryzyko kontraktowe z punktu widzenia Organizatora.  

3. Organizator oczekuje, że oferenci dokonają technicznej oraz ekonomicznej analizy 

dotyczącej inwestycji, w tym również co najmniej wstępnej (uwzględniającej wszystkie 

okoliczności możliwe do uzyskania na moment składania oferty) analizy możliwości 

uzyskania technicznych warunków przyłączenia oraz ewentualnych kosztów wszelkich 

czynności związanych z uzyskaniem takiego przyłączenia.  

4. W ocenie Organizatora, możliwość odstąpienia przez dzierżawcę z powodu bliżej 

niesprecyzowanych uwarunkowań ekonomicznych lub prawnych, które spowodują 

ekonomiczną nieopłacalność inwestycji (bliżej niesprecyzowaną w bliżej nieokreślonym 

czasie), stanowi przeniesienie finansowego ryzyka realizacji inwestycji na Organizatora. 

Organizator oczekuje, że oferenci, którzy będą zainteresowani dzierżawą (tj. używaniem  

i pobieraniem pożytków z Nieruchomości) będą również ponosić ewentualne ryzyko 

ograniczonej ekonomicznej opłacalności inwestycji.  

5. Organizator wskazuje, że długotrwałe zaprzestanie eksploatacji elektrowni 

fotowoltaicznej stanowić będzie wykorzystanie Nieruchomości niezgodnie z umową, co 

umożliwi Organizatorowi wypowiedzenie umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia 

(§7 ust. 2 pkt a). Organizator wskazuje, że przyznanie takiego uprawnienia dzierżawcy 

stanowić będzie tzw. warunek potestatywny (w pełni zależny od działania lub zaniechania 

dzierżawcy).  
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6. Zaproponowana przesłanka jest opisana w sposób ogólny i nieprecyzyjny. Organizator 

oczekuje ewentualnego wyszczególnienia ważnych powodów, które miałyby uzasadniać 

przyznanie uprawnienia do odstąpienia od umowy/ jej wypowiedzenia.  

Organizator ponownie wskazuje, że zgodnie z pkt XVI ogłoszenia o przetargu, dopuszcza 

się 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 oraz 

przedstawieniem propozycji zapisów, które będą w odpowiedni sposób zabezpieczać 

interesy każdej ze stron umowy. 

 

Pytanie nr 4 

Dot. wzór umowy dzierżawy § 12 ust. 2  

Umowa zawiera zakaz cesji praw i przeniesienia obowiązków na osobę trzecią bez 

uprzedniej zgody wydzierżawiającego. Uprzejmie prosimy o modyfikację umowy w ten 

sposób, aby dzierżawca mógł przenieść swoje prawa (wierzytelność) na zabezpieczenie 

wobec banku finansującego lub refinansującego budowę elektrowni fotowoltaicznej. Taka 

cesja na zabezpieczenie jest wymagana przez banki udzielające finasowanie, bez spełnienia 

którego kredyt bankowy nie zostanie wypłacony.  

Przykładowa klauzula umowna:  

Wydzierżawiający wyraża zgodę na przeniesienie przez Dzierżawcę praw wynikających z 

Umowy na podmiot finansujący lub refinansujący realizację elektrowni fotowoltaicznej (np. 

instytucję finansową, fundusz lub bank). Zgoda ta jest nieodwołalna w okresie trwania 

Umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Organizator dopuszcza możliwość dokonania cesji na bank lub inny podmiot finansujący 

lub refinansujący realizację elektrowni fotowoltaicznej, w związku z powyższym dokonuje 

odpowiednich zmian w §12 Umowy.  

 

Pytanie nr 5 

Dot. wzór umowy dzierżawy § 9 ust. 1  
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Zgodnie z tym zapisem, w przypadku niezwrócenia przez dzierżawcę przedmiotu dzierżawy 

w wyznaczony terminie, wydzierżawiający może nałożyć na dzierżawcę karę w wysokości 

rocznego czynszu. Taka kara umowna jest zupełnie dysproporcjonalna do naruszenia – 

sugerujemy ustalić, że przez okres 90 dni po wygaśnięciu umowy dzierżawca ma obowiązek 

zdementować instalację i płacić odszkodowanie za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości w wysokości tożsamej jak czynszu za ostatni rok dzierżawny; zaś po upływie 

tego terminu płaci wyższy czynszu w granicach 150% lub 200% czynszu za ostatni rok 

dzierżawny. Takie stawki są standardem stosowanym na rynku.  

Kara umowna w wysokości dwunastokrotności czynszu jest nadmierna i zapewne nie 

utrzyma się w sądzie, który będzie ją miarkował. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Organizator oczekuje od dzierżawcy, że do dnia oznaczonego jako ostatni dzień 

obowiązywania umowy dzierżawy usunie z terenu Nieruchomości wszelką infrastrukturę 

składającą się na farmę fotowoltaiczną. Określenie kary umownej jak w projekcie umowy 

ma na celu uzyskać od dzierżawcy gwarancję wykonania tego obowiązku pod rygorem 

konieczności poniesienia odpowiednich nakładów pieniężnych. Z uwagi na znaczny czas, 

na który umowa jest zawierana, nie sposób w obecnym czasie jednoznacznie określić 

zarówno rozmiarów potencjalnej szkody, jak i ewentualnych zamiarów wykorzystania przez 

Organizatora nieruchomości. W ocenie Organizatora, nie ma możliwości w obecnym czasie 

jednoznacznego ustalenia, że przyjęta w projekcie umowy kara umowna jest nadmierna 

bądź będzie oceniona jako nadmierna na dzień następujący po zakończeniu obowiązywania 

umowy dzierżawy. Jednocześnie Organizator wskazuje, że posiada uprawnienie do 

dochodzenia kary umownej w mniejszej wysokości, co uzależnione jest wyłącznie od woli 

Organizatora.  

 

Pytanie nr 6 

Dot. wzór umowy dzierżawy § 9 ust. 1  

Zgodnie z tym zapisem, w przypadku niezwrócenia przez dzierżawcę przedmiotu dzierżawy 

w wyznaczony terminie, wydzierżawiający może nałożyć na dzierżawcę karę w wysokości 

rocznego czynszu. Taka kara umowna jest zupełnie dysproporcjonalna do naruszenia – 

sugerujemy ustalić, że przez okres 90 dni po wygaśnięciu umowy dzierżawca ma obowiązek 

zdementować instalację i płacić odszkodowanie za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości w wysokości tożsamej jak czynszu za ostatni rok dzierżawny; zaś po upływie 

tego terminu płaci wyższy czynszu w granicach 150% lub 200% czynszu za ostatni rok 

dzierżawny. Takie stawki są standardem stosowanym na rynku.  
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Kara umowna w wysokości dwunastokrotności czynszu jest nadmierna i zapewne nie 

utrzyma się w sądzie, który będzie ją miarkował. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Organizator dopuszcza dodania zapisu o posadowieniu elektrowni fotowoltaicznej do 

przemijającego użytku, w związku z powyższym dokona odpowiednich zmian w §5 umowy 

(dodanie ust. 3).  

 

Organizator postanawia o dodaniu zapisu o zrzeczeniu się ustawowego prawa zastawu na 

rzeczach ruchomych wydzierżawiającego znajdujących się na przedmiocie dzierżawy,  

w związku z czym dokona odpowiednich zmian w §4 umowy (dodanie ust. 3).  

 

Pytanie nr 7 

Dot. ogłoszenie o przetargu, część IX. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

litera (E) Prosimy o informację w jaki sposób należy udowodnić wiarygodność dokumentów 

potwierdzających posiadane doświadczenie i zdolności wykonania elektrowni 

fotowoltaicznej zarówno w kraju jak i za granicą. W szczególności czy wymagane są kopie 

czy oryginały dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Organizator wskazuje, że oczekuje przedłożenia co najmniej uwierzytelnionych za 

zgodność  z oryginałem dokumentów poświadczających posiadanie przez oferenta 

doświadczenia w prowadzeniu elektrowni fotowoltaicznych.  

 


