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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DZIERŻAWCY 

 

Dotyczy: postępowania na wybór Dzierżawcy części Placu nr 2 przy ul. Logistycznej 

numer sprawy: SP-PS2A/I/2023. 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Rotterdamskiej nr 9, działając                           

w przedmiotowym postępowaniu, jako Wydzierżawiający, w odpowiedzi na pytania Dzierżawcy z dnia 24 

lutego 2023 r. dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Postępowania, poniżej przekazuje treść pytań 

wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 32 

Po §1 ust. 1 pkt. 4) Umowy, które regulują oświadczenie Wydzierżawiającego, zawarto oświadczenie 

Dzierżawcy: „Dzierżawca oświadcza, że zrzeka się wobec Wydzierżawiającego wszelkich mogących 

się pojawić w przyszłości roszczeń z tytułu organizowania przez Wydzierżawiającego zadań na rzecz 

państwa realizowanych przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie 

Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305)”. 

Proponujemy modyfikację przedmiotowego postanowienia, poprzez wyodrębnienie ww. 

oświadczenia do odrębnego ustępu i dodanie kolejnego zdania w następującym brzmieniu: 

W przypadku realizacji przez Wydzierżawiającego zadań, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, wskutek których korzystanie przez Dzierżawcę z Przedmiotu Umowy zostanie 

wyłączone lub ograniczone przez okres dłuższy niż 72 godziny (lub gdy w inny sposób używanie 

Przedmiotu Dzierżawy zostanie ograniczone), Dzierżawca nie będzie zobowiązany do zapłaty czynszu 

za ten okres, a czynsz ulegnie odpowiedniemu proporcjonalnemu obniżeniu. Przez wyłączenie lub 

ograniczenie możliwości korzystania z Przedmiotu dzierżawy, Strony rozumieją pozbawianie 

możliwości korzystania z Przedmiotu Dzierżawy w zakresie przenoszącym 5% jego powierzchni. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany tego zapisu Umowy dzierżawy. 

 

Pytanie nr 33 

Odnośnie §3 ust. 3 Umowy – wnosimy o jego doprecyzowanie, w związku z odpowiedzią 

Wydzierżawiającego na pytanie nr. 12 z dnia 20 lutego 2023 roku. Jednocześnie prosimy o 

wyjaśnienie kwestii ogrodzenia Przedmiotu Dzierżawy – skoro obejmuje on część Placu nr 2 

położonego po południowej stronie ulicy Logistycznej, to czy Wydzierżawiający przewiduje budowę 

ogrodzenia rozdzielającego Przedmiot Dzierżawy od pozostałej części placu, która nie jest objęta 

Przedmiotem Dzierżawy? A jeśli tak to kiedy? Czy przed wydaniem Przedmiotu Dzierżawy i czy 

Wydzierżawiający poniesie koszt tego ogrodzenia? 

Odpowiedź: 



Ogrodzenie przedmiotu dzierżawy od strony zachodniej przy pomocy ogrodzenia tymczasowego (nie 

ingerującego w nawierzchnię) będzie należało do obowiązków Dzierżawcy w związku z §5 ust. 8 pkt 4).  

 

Pytanie nr 34 

W §4 ust. 6 Umowy wskazano, że Przedmiot Dzierżawy objęty jest gwarancją wykonawcy robót 

budowlanych. 

Wnosimy o udostępnienie w ramach dokumentów Postepowania dokumentów gwarancyjnych 

określających: zakres gwarancji, warunki realizacji gwarancji - w celu określenia ewentualnych 

zobowiązań/ograniczeń w korzystaniu, np. konieczności przeglądów gwarancyjnych lub ustalenia 

warunków korzystania z Przedmiotu Dzierżawy w sposób prowadzący do naruszenia tych 

postanowień. 

Odpowiedź: 

Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się w Załączniku nr 4 do SP. 

 

Pytanie nr 35 

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 7, § 5 ust. 8 pkt 1) Umowy – Dzierżawca zobowiązuje się do 

przestrzegania instrukcji oraz zarządzeń opracowanych przez Wydzierżawiającego, które są 

dostępne on-line pod adresami wskazanymi we wskazanych postanowieniach. 

Dzierżawca wnosi o zmianę przedmiotowych postanowień poprzez uczynienie z instrukcji oraz 

zarządzeń Wydzierżawiającego, do których się odnosi w w/w postanowieniach, załączników do 

Umowy. O każdorazowej zmianie załączników, Dzierżawca powinien być zawiadamiany o 

wprowadzanych zmianach z odpowiednim, co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem w celu 

umożliwienia Dzierżawcy odpowiedniego dostosowania swoich procedur. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy poprzez wprowadzenie dodatkowych 

załączników. Ewentualne zmiany instrukcji oraz zarządzeń są komunikowane dzierżawcom w sposób 

zapewniający możliwość dostosowania się do wprowadzanych zmian. 

 

Pytanie nr 36 

Zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy - Dzierżawca udostępni Wydzierżawiającemu odpowiednio Przedmiot 

Dzierżawy lub jego części niezbędne w związku z wykonaniem przez Wydzierżawiającego uprawnień 

wynikających z gwarancji, w tym w celu wykonania napraw gwarancyjnych lub przeglądów 

gwarancyjnych przez Wykonawcę. 

Proponujemy uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie kolejnego zdania, w brzmieniu jak 

poniżej: 

Wydzierżawiający każdorazowo przed koniecznością udostępnienia mu Przedmiotu Dzierżawy, 

uzgodni z Dzierżawcą termin, zakres oraz czas udostępnienia Przedmiotu Dzierżawy. Jeżeli 

czynności, o których mowa powyżej będą wiązały się dla Dzierżawcy z wyłączeniem korzystania z 

Przedmiotu Dzierżawy przez okres dłuższy niż 48 godzin i będą dotyczyły powierzchni 



przekraczającej 5% Przedmiotu Dzierżawy, to Dzierżawca będzie zwolniony z obowiązku uiszczania 

czynszu za okres takiego wyłączenia. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 37 

W § 5 ust. 8 pkt 3) Umowy wprowadzono obowiązek uzgadniania z Portową Strażą Pożarną 

Wydzierżawiającego warunków ppoż. dotyczących Umowy. 

Dzierżawca postuluje doprecyzowanie postanowienia w następujący sposób: 

Portowa Straż Pożarna Wydzierżawiającego udzieli Dzierżawcy odpowiedzi na jego wniosek w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, przy czym brak odpowiedzi we wskazanym terminie 

oznacza akceptację Portowej Straży Pożarnej Wydzierżawiającego i dokonanie uzgodnień. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 38 

W §5 ust. 8 pkt 3), 4) oraz 7) Umowy wprowadzono obowiązek uzgodnień z właściwymi jednostkami 

Wydzierżawiającego. 

Wnosimy o doprecyzowanie, kiedy mają nastąpić stosowne uzgodnienia – czy przed rozpoczęciem 

obowiązywania Umowy lub w określonym terminie po przekazaniu Przedmiotu Dzierżawy? 

Odpowiedź: 

W zakresie bezpieczeństwa uzgodnienia muszą zostać dokonane w terminie poprzedzającym rozpoczęcie 

działalności na przekazanych terenach. Z dniem wejścia na obiekt wszystkie kwestie związane z 

bezpieczeństwem muszą być doprecyzowane. 

 

Pytanie nr 39 

W odniesieniu § 5 ust. 8 pkt 4) Umowy zwracamy się z pytaniem, czy Wydzierżawiający posiada dla 

Przedmiotu Dzierżawy Plan Ochrony lub Plan Ochrony Obiektu Portowego. Jeśli tak czy zostanie 

on udostępniony w toku postepowania? 

Odpowiedź: 

Obiekt nie posiada Planu Ochrony Obiektu Portowego, jest natomiast objęty innymi planami ochrony. Nie 

mniej jednak nie nakładają one na użytkownika obowiązków, które powodują, że ww. dokumenty powinny 

zostać udostępnione Dzierżawcy. 

 

Pytanie nr 40 

W § 5 ust. 8 pkt 5) Umowy wprowadzono zobowiązanie Dzierżawcy do przekazania nagrań z systemu 

CCTV zainstalowanego przez Dzierżawcę. 



Wskazujemy, że obowiązek przekazania nagrań będzie skutkować koniecznością wprowadzenia 

stosownych postanowień w zakresie ochrony danych osobowych do Umowy, lub każdorazowo przy 

przekazywaniu nagrań. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający przygotowuje odpowiednie oświadczenia do zastosowania w momencie wymiany 

nagrań pomiędzy ZMPG S.A. a Dzierżawcami. 

 

Pytanie nr 41 

Zgodnie z § 5 ust. 8 pkt 7) Umowy – Dzierżawca zobowiązuje się uzgodnić z Działem Bezpieczeństwa 

i Monitoringu Wydzierżawiającego zasady ruchu osób i pojazdów na terenach chronionych przez 

Dzierżawcę oraz w odniesieniu do umożliwienia przemieszczania się do i z tej części Przedmiotu 

Dzierżawy, która podlega obowiązkowej ochronie, przez patrole ochrony mienia zlecone przez 

Wydzierżawiającego, które Dzierżawca akceptuje bez zastrzeżeń. Jednakże przemieszczanie się osób 

i pojazdów na Przedmiocie Dzierżawy nie powinno wpływać na działalność Dzierżawcy na 

Przedmiocie Dzierżawy i powinno być każdorazowo koordynowane z Dzierżawcą z wyprzedzeniem, 

z wyłączeniem patroli ochrony mienia Wydzierżawiającego. Pracownicy i kontrahenci Dzierżawcy 

są zobowiązani do posiadania przepustek zezwalających na wjazd pasażerów /pojazdów do 

określonych części obszaru portu w Gdyni i są zobowiązani do poddania się kontroli zgodnie z 

przepisami; 

Postulujemy wykreślenie w zdaniu drugim postanowienia fragmentu „z wyłączeniem patroli ochrony 

mienia Wydzierżawiającego.” 

Zgodnie z umową Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Przedmiotu Dzierżawy przez 

podmiot posiadający w tym celu stosowne zezwolenia i kompetencje. Ewentualne patrole ochrony 

mienia Wydzierżawiającego muszą podlegać takim samym rygorom wjazdu na Przedmiot Umowy 

jak inne podmioty lub osoby, tj. obligatoryjnej kontroli. Ewentualny wjazd patrolu ochrony mienia 

Wydzierżawiającego bez zapowiedzi może być dopuszczony jedynie w sytuacji prowadzenia akcji 

ratunkowej. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy w tym zakresie. Wyjaśniamy, że teren 

pozostaje częścią infrastruktury o szczególnym charakterze oraz własnością ZMPG S.A., za którą 

Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność.  

Zapewniamy, że oprócz sytuacji nagłych, w których prowadzone będą działania niezbędne dla utrzymania 

bezpieczeństwa w porcie lub bezpośrednio zapobiegające zagrożeniu, Dzierżawca będzie uprzedzany o 

wjeździe grup interwencyjnych świadczących usługę ochrony dla ZMPG S.A. 

 

Pytanie nr 42 

Zgodnie z § 5 ust. 8 pkt 7) Umowy – Dzierżawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać 

Wydzierżawiającemu (Dyrektorowi/Kierownikowi Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu ZMPG 

S.A.) wszelkie informacje mające wpływ na sposób wykonywania ochrony; 

Postanowienie wymaga doprecyzowania, w szczególności o to jakie informacje mają być 

przekazywane oraz to, jak należy rozumieć określenie „niezwłocznie”. Dodatkowo proponujemy 

określenie formy telefonicznej lub mailowej za skuteczną formę zawiadomienia. 



Odpowiedź: 

Kluczowe informacje dotyczące zapewnianej na obiekcie ochrony, które będą stanowiły przedmiot 

uzgodnień wskazywanych w § 5 ust. 8 pkt 7) Umowy dzierżawy takich jak np. zmiana agencji ochrony 

świadczącej usługę ochrony, instalowanie niezależnych zabezpieczeń technicznych lub mechanicznych, 

zmiana sposobu sprawowania ochrony, zmiana ilości osób zapewniających ochronę itp. muszą zostać 

zgłoszone z wyprzedzeniem umożliwiającym ZMPG S.A. skuteczne zaopiniowanie zmian. W sytuacji 

incydentów naruszających bezpieczeństwo należy je zgłosić od razu po powzięciu o nich informacji lub 

zaraz po zakończeniu niezbędnych działań mających na celu przerwanie incydentu bezpieczeństwa i/lub 

ograniczenia jego skutków. 

 

Pytanie nr 43 

Proponujemy modyfikację postanowienia § 6 ust. 1 Umowy, jak poniżej: 

1. Dzierżawca zobowiązany jest zapewnić Wydzierżawiającemu, osobom trzecim działającym 

na jego zlecenie, dostęp (dojazd dla pojazdów) w godzinach prowadzenia działalności na 

Przedmiocie Dzierżawy przez Dzierżawcę, w celu dokonywania przeglądów i kontroli 

znajdujących się na dzierżawionej nieruchomości gruntowej instalacji określonych w 

Załączniku nr 2 do Umowy i przedsięwzięć Dzierżawcy realizowanych na Przedmiocie 

Dzierżawy, wykonywania robót budowlanych związanych z utrzymaniem, naprawami i 

przebudową składników majątku Wydzierżawiającego wymienionych w Załączniku nr 2 do 

Umowy, w czasie czynności eksploatacyjnych oraz w przypadku awarii, oraz zobowiązany 

jest udostępniać dokumenty dotyczące Przedmiotu Dzierżawy. Każda inspekcja i kontrola, 

będą koordynowane z Dzierżawcą i będą się odbywały w obecności przedstawicieli 

Dzierżawcy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dzierżawcy o oczekiwanym dostępie do 

Przedmiotu Dzierżawy w ciągu co najmniej 7 dni przed planowaną inspekcją lub kontrolą. 

Inspekcje i kontrole nie powinny wpływać na działalność gospodarczą Dzierżawcy na 

Przedmiocie Dzierżawy. Dzierżawca uprawniony jest do odmowy przeprowadzenia inspekcji 

lub kontroli z uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy, przy czym 

Dzierżawca wyznaczy inny proponowany termin na nie dalej niż 3 dni do od pierwotnie 

planowanej inspekcji lub kontroli. W przypadku awarii postanawiania niniejszego ustępu 

stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem obowiązku pisemnego powiadomienia o 

oczekiwanym dostępie – w przypadku kontroli wystarczające jest zawiadomienie przesłane 

na adres poczty elektronicznej Dzierżawcy: _______________. 

 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany umowy Dzierżawy w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, 

że dobre praktyki powiadamiania z wyprzedzeniem Dzierżawcy o przeglądach lub kontrolach są stosowane 

przez Wydzierżawiającego. 

 

Pytanie nr 44 

Odnośnie § 6 ust. 5 Umowy postulujemy jego wykreślenie. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu. 

 



Pytanie nr 45 

Odnośnie § 7 ust. 3 i 4 Umowy oraz § 8 ust. 1, 4 i 5 Umowy wskazujemy, że dopuszczalne jest 

zastosowanie kary umownej, jedynie w przypadku wykazania przez Wydzierżawiającego, 

wystąpienia uciążliwości odorowej lub przekroczenia poziomów hałasu wskutek działań Dzierżawcy. 

Dodatkowo, postulujemy wykreślenie części postanowienia § 7 ust. 3 Umowy – „zgłoszenia istnienia 

takich odorów przez osoby trzecie”. Nadto, postulujemy wykreślenie zdania pierwszego z § 7 ust. 4 

oraz § 8 ust. 5 Umowy. Wnioskujemy także, o określenie w § 8 ust. 1 poziomu dopuszczalnego 

natężenia hałasu prowadzonej przez Dzierżawcę działalności na Przedmiocie Dzierżawy, ze 

wskazaniem konkretnych miejsc do pomiaru. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 46 

Odnośnie § 9 ust. 1, 3, 4 i 5 Umowy postulujemy odpowiednio: 

− o określenie w ust. 1, że Dzierżawca, jest uprawniony do przeprowadzenia badania stanu 

zanieczyszczenia gruntu i przestawienia wyników tych badań Wydzierżawiającemu; 

wówczas raport z badania stanu zanieczyszczenia gruntu wykonany na zlecenie Dzierżawcy będzie 

stanowił punkt odniesienia do oceny ewentualnego zanieczyszczenia gruntu przez Dzierżawcę i 

konieczności wykonania prac związanych z usunięciem zanieczyszczeń (ust. 3); 

− o wprowadzenie procedury naprawczej przewidującej, przed zastosowaniem kary umownej, 

wezwanie Dzierżawcy do usunięcia zanieczyszczeń i doporowadzenie gruntu do poziomu zgodnie 

raportem sporządzonym na zlecenie Dzierżawcy zgodnie z ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia 

wezwania. 

− o wykreślenie zdania pierwszego postanowienia ust. 5 tego paragrafu. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 47 

Zgodnie z § 10 ust. 2 Umowy - Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 

poniesioną przez Dzierżawcę z tytułu używania Przedmiotu Dzierżawy i prowadzonej tam 

działalności gospodarczej, chyba że szkoda wyniknie z winy Wydzierżawiającego. 

Dzierżawca proponuje uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie na końcu: lub w związku 

brakiem cech Przedmiotu Dzierżawy, co do których Wydzierżawiający składał oświadczenia w 

niniejszej Umowie. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 48 



W § 10 ust. 5 Umowy proponujemy dokonać zmiany pisemnej formy zawiadomienia na formę 

wiadomości e-mail skierowanej na adres wskazany w Umowie. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 49 

Odnośnie § 12 ust. 3 Umowy – proponujemy wprowadzenie zmiany i nadanie następującego 

brzmienia temu postanowieniu: 

3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo okresowego wyłączenia dostępu do infrastruktury 

portowej ogólnodostępnej (np. drogi) w zakresie niezbędnym dla realizacji jego zobowiązań 

określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wydzierżawiający zobowiązuje się zawiadomić 

Dzierżawcę o planowanych wyłączeniach z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem oraz 

koordynować swoje działania z Dzierżawcą w celu ograniczenia możliwego negatywnego 

wpływu okresowego wyłączenia dostępu do infrastruktury na działalność Dzierżawcy w 

Przedmiocie Dzierżawy. Jeżeli wyłącznie, o którym mowa powyżej będzie trwało dłużej niż 

72 godziny, Dzierżawca nie będzie zobowiązany do zapłaty czynszu za okres wyłączenia. 

 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 50 

Odnośnie § 13 ust. 4 pkt. 8) Umowy – wnosimy o jego wykreślenie. Dzierżawca może dostarczyć 

Wydzierżawiającemu niezbędne statystyki dotyczące przeładunków w TEU, natomiast nie ma 

możliwości udzielenia dostępu do swoich systemów informatycznych. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający wyjaśnia, że dostęp do systemów informatycznych pozwalających na weryfikację ilości 

przeładowanych TEU na Przedmiocie dzierżawy jest niezbędny w celu zweryfikowania gwarantowanego 

przez Dzierżawcę minimalnego przeładunku, który jest jednym z kryteriów podlegających ocenie i 

obarczonych ewentualnym czynszem zmiennym w przypadku niedotrzymania zobowiązania. Jednocześnie 

informujemy, że Wydzierżawiający może potrzebować tylko wyżej wymienionych danych a więc nie musi 

to być dostęp do wszystkich danych zbieranych przez Dzierżawcę w systemie informatycznym. 

 

Pytanie nr 51 

Odnośnie § 17 ust. 2 i 3 Umowy – wnosimy o wyjaśnienie, czy lit. d. (pokrycia kosztów przywrócenia 

Przedmiotu Dzierżawy do stanu pierwotnego, określonego w protokole stanowiącym Załącznik nr 3 

do Umowy) i lit. e. (pokrycia kosztów usunięcia oraz likwidacji rzeczy Dzierżawcy z Przedmiotu 

Dzierżawy, w tym kar umownych) ustępu 3, nie powinny być przypisane do ustępu 2. Jeśli nie – to 

wnosimy o wskazanie czy w jakiej formie miałoby zostać złożone zabezpieczenie Umowy, do którego 

te punkty referują. 

Odpowiedź: 



Wydzierżawiający już skorygował tą omyłkę zamieszczając informację na stronie internetowej. 

 

Pytanie nr 52 

Odnośnie § 17 ust. 11 Umowy – wnosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia poprzez 

wskazanie, że oświadczenie z art. 777 § 1 pkt. 5) k.p.c. odnosi się wyłącznie do Umowy dzierżawy, z 

pominięciem umów i tytułów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje takiej zmiany w Umowie dzierżawy. 

 

Pytanie nr 53 

Odnośnie § 18 ust. 3 Umowy – wnosimy o weryfikację wskazane w tym postanowieniu odwołania do 

§ 19 ust. 4 Umowy, które w naszej ocenie jest nieprawidłowe. Zasadnym wydaje się odwołanie do § 

19 ust. 3 Umowy. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający dokona korekty tej omyłki. 

 

Pytanie nr 54 

Odnośnie § 19 ust. 1 pkt. 1) Umowy – proponujemy zmianę brzmienia przedmiotowego 

postanowienia na następujące: 

1. opóźnienia Dzierżawcy w zapłacie czynszu określonego w § 13 ust. 1 Umowy za dwa kolejne 

okresy płatności w całości; 

 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. Obecny kształt zapisu jest zgodny z intencją 

Wydzierżawiającego.  

 

Pytanie nr 55 

Odnośnie § 19 ust. 1 pkt. 2) Umowy – proponujemy modyfikacje przedmiotowego postanowienia. W 

jego aktualnej postaci, za każde nienależyte wykonanie Umowy przez Dzierżawcę – bez określenia 

ciężaru naruszenia Umowy - Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. Zasadnym w ocenie Dzierżawcy wydaje się sporządzenie katalogu okoliczności 

będących ciężkimi naruszeniami i tylko w przypadku zaistnienia tych przesłanek zastosowanie 

powinien znaleźć § 19 ust. 1 pkt. 2) Umowy. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 56 



Odnośnie § 21 ust. 4 i 5 Umowy – proponujemy określenie kary umownej wskazanej w tym 

postanowieniu na poziomie 100% czynszu określonego w § 13 ust. 1 Umowy, jaki przypadałby do 

zapłaty za jeden dzień, gdyby Umowa trwała nadal, oraz wykreślenie ust. 5 tego paragrafu. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje zmiany Umowy dzierżawy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 57 

Odnośnie § 21 ust. 7 Umowy – sugerujemy skreślenie przedmiotowego postanowienia w całości. 

Wydzierżawiający składa oświadczenia odnośnie stanu faktycznego Przedmiotu Dzierżawy i między 

innymi na tej podstawie Dzierżawca podejmuje decyzję o zawarciu Umowy. Oczekiwaniem 

Dzierżawcy jest, że stan faktyczny Przedmiotu Dzierżawy oraz jego cechy techniczne będą 

odpowiadały zapewnieniom i oświadczeniom Wydzierżawiającego, a ich ewentualny brak będzie 

stanowił jego ryzyko. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie zgadza się na wykreślenie tego zapisu. 

 

Pytanie nr 58 

Odnośnie §24 Umowy – proponujemy wprowadzenie „lustrzanych” postanowień dla obu Stron 

Umowy w zakresie ochrony danych osobowych. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający planuje dokonać zmiany Umowy dzierżawy w zakresie ochrony danych osobowych 

uwzględniając obowiązki Dzierżawcy. 

 

Pytanie nr 59  

Odnośnie §25 ust. 2 Umowy – proponujemy uzupełnienie przedmiotowego postanowienia poprzez 

dodanie kolejnego zdania w brzmieniu jak poniżej: 

Dzierżawca jest uprawniony do ujawniania informacji poufnych swoim pracownikom, stałym 

współpracownikom (kontrakty b2b), profesjonalnym doradcom oraz spółkom z grupy kapitałowej. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający wyjaśnia, że nie ma konieczności zmiany zapisu gdyż w obecnej formie pozwala on na 

ujawnienie informacji o charakterze poufnym osobom trzecim pod warunkiem zobowiązania tych osób do 

zachowania poufności. 

 

Pytanie nr 60 

Odnośnie § 25 ust. 3 Umowy – proponujemy, aby definicja informacji poufnych dotyczyła zarówno 

Wydzierżawiającego jak i Dzierżawcy, zatem użyty w przedmiotowym postanowieniu zwrot 

„działalności Wydzierżawiającego” należy zastąpić zwrotem „działalności danej Strony”. 



Odpowiednio, § 25 ust. 6 pkt. 3 wymaga zmiany na : ”3) zostały ujawnione do publicznej wiadomości 

na podstawie pisemnej zgody drugiej strony”. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający dokona zmian w umowie zgodnie z propozycją Dzierżawcy. 

 

Pytanie nr 61 

Odnośnie § 26 Umowy – proponujemy określenie łącznej wysokości kar umownych danym roku do 

poziomu 20% czynszu określonego w § 13 ust. 1 Umowy należnego Wydzierżawiającemu za dany 

rok. Jednocześnie należy doprecyzować, czy przez rok należy rozumieć rok kalendarzowy, czy 

kolejny rok obowiązywania umowy. Jeśli odnosi się to do roku kalendarzowego, to wymagane będzie, 

zastosowanie proporcjonalnej redukcji wskazanego w tym postanowieniu limitu kar umownych, do 

czasu obowiązywania Umowy rozpoczętej / zakończonej czasie trwania roku kalendarzowego. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający doprecyzuje w umowie, że rok należy rozumieć przez rok kalendarzowy. Natomiast nie 

zgadzamy się na obniżenie łącznej wysokości kar umownych. 

 

Pytanie nr 62 

Odnośnie § 27 Umowy – proponujemy dodanie klauzuli salwatoryjnej w brzmieniu jak poniżej: 

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne 

lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość 

wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób 

oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym 

sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub 

maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

3. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić do 

negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków przewidzianych w 

Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron. 

4. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do treści postanowień zastępczych zastosowanie 

będą miały przepisy kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewiduje wprowadzenia takich zapisów do umowy. 

 

Pytanie nr 63 



Memorandum postępowania i wzór umowy odnoszą się do instrukcji użytkownika (dokument z 

NDI), który nakłada na użytkownika konieczność wykonywania przeglądów rocznych – 2 razy w 

roku i przeglądów pełnych (czytaj 5cio letnich) co 3 lata. Czy po okresie gwarancyjnym 

nieruchomości przeglądy obiektów budowlanych (czytaj przedmiotu dzierżawy) będą mogły być 

realizowane według czasookresów wskazanych w Ustawie, czy nadal konieczne będzie wykonywanie 

przeglądów według wytycznych NDI? 

Odpowiedź: 

Przeglądy po okresie gwarancyjny przeglądy mogą być realizowane według czasookresów wskazanych w 

ustawie. 

Pytanie nr 64 

Czy na przedmiocie dzierżawy istnieją wolne przepusty kablowe, które umożliwią przeprowadzenie 

np. dodatkowych przewodów sieci sN, nN? 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający informuje, że na Przedmiocie dzierżawy istnieje kanalizacja kablowa z wolnymi 

przepustami. 

 

Pytanie nr 65 

W nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie nr 14 prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji przyłącza 

do sieci o napięciu 15kV. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający wskaże optymalną lokalizację wpięcia w linię kablową o napięciu 15 kV spełniającą 

wymogi bezpieczeństwa przy zachowaniu racjonalnego poziomu nakładów po wskazaniu przez dzierżawcę 

preferowanej lokalizacji przyłącza na Przedmiocie dzierżawy.  

 

Pytanie nr 66 

W nawiązaniu do odpowiedzi Wydzierżawiającego na Pytanie nr 3 i udzielonej przez ZMPG 

odpowiedzi prosimy o wskazanie parametrów sieci dostępnych w rozdzielnicach „Remontowych” 

zlokalizowanych przy masztach oświetleniowych. 

Odpowiedź: 

Rozdzielnice RR zasilone ze stacji transf. SO-6A, z rozdzielnicy RGnN 0,4 kV, kablem YAKY 4x240mm2 

w pętli z podziałem zasilania. Wyposażone w gniazda wtykowe trójfazowe 32A szt. 1, 16A szt. 1 i 

jednofazowe 16 A szt. 1. 

 

Pytanie nr 67 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 i udzielonej przez ZMPG odpowiedzi: „Plac nie jest 

wyposażony w łącze światłowodowe” oraz w odniesieniu do Załącznika nr 2 prosimy o wyjaśnienie 

jak niżej: 



Na załączonym rysunku „Plac nr 2- Sieci” zaznaczono kolorem pomarańczowym trasę kablową 

oznaczoną jako „t. Prosimy o doprecyzowanie czy jest to trasa teletechniczna, czy trasa ta posiada 

wolne przepusty umożlwiające wprowadzenie dodatkowych przewodów teletechnicznych? 

Odpowiedź: 

Kolorem pomarańczowym zaznaczono kanalizację telekomunikacyjną. 

Trasa ta posiada wolne przepusty umożliwiające wprowadzenie dodatkowych kabli telekomunikacyjnych. 

 

 

Odpowiedzi na pytania są dla Dzierżawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji 

Postępowania  

                                                                          

                                                                                 

                                                                                Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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                                                                                                   Dominik Sychowski 
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