
W odpowiedzi na Państwa pytania z dnia 4 marca 2022 r. dotyczące przetargu nr 

6845.1.2022: 

Pytanie nr 1  

Zapisy umowy docelowej – tzn czy umowa zawiera zapisy o możliwości jej rozwiązania 

jeżeli budowa elektrowni fotowoltaicznej okaże się niemożliwa (odmowne decyzje 

administracyjne lub brak warunków przyłączeniowych u operatora)? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Obecne brzmienie projektu umowy dzierżawy nie przewiduje możliwości rozwiązania 

umowy z powodu uzyskania przez dzierżawcę w toku obowiązywania umowy dzierżawy 

odmownych decyzji administracyjnych lub braku uzyskania technicznych warunków 

przyłączenia od właściwego operatora sieci dystrybucyjnej. Projekt umowy przewiduje 

możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (§7 ust. 3 umowy). Umowa 

przewiduje uprawnienie do odstąpienia od Umowy przez Dzierżawcę za zapłatą sumy 

odstępnego w wysokości 10-krotności czynszu dzierżawnego za cały obszar Nieruchomości, 

ustalonego zgodnie z §2 ust. 4  oraz §2 ust. 9 Umowy. Uprawnienie do odstąpienia na 

podstawie niniejszego ustępu wygasa po upływie 10 (słownie: dziesięciu) lat od dnia 

zawarcia Umowy. (§7 ust. 4 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 2 

Czy jako nowo powstała Spółka wchodząca w skład (Organizator przetargu usunął nazwę 

firmy) (spółki z udziałem skarbu Państwa i jednej z największych spółek energetycznych w 

kraju) i braku spełniania na dziś  wymogów formalnych dotyczących wybudowania co 

najmniej 3 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy min 50 MW –  możemy brać udział 

w postępowaniu - tzn czy taka oferta nie zostanie odrzucona ze względu na brak spełnienia 

wymienionych kryteriów? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Organizator postanowił dopuścić do udziału w postępowaniu przetargowym również oferty 

podmiotów, które w ramach posiadanego doświadczenia w zakresie budowy instalacji 

fotowoltaicznej mogą powoływać się – poza już wcześniej wskazanymi podmiotami – 

również na doświadczenie posiadane przez podmioty powiązane w rozumieniu 



Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 (tzw. MSR 24, Dziennik Urzędowy UE  

z dnia 29 listopada 2008 r., L 320/146) lub jednostki stowarzyszone w rozumieniu 

Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (tzw. MSR 28, Dziennik Urzędowy UE  

z dnia 29 listopada 2008 r.,  L 320/161). Z uwagi na powyższe, Organizator wprowadzi 

odpowiednie zmiany w ogłoszeniu o przetargu ograniczonego nr 6845.1.2022.  


