
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o koncesji na roboty budowlane lub usługi

(druk nr 393)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,

poz. 115, z późn. zm.)

Art. 13a.
Zadania w zakresie budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych mogą być
realizowane:

1) na zasadach ogólnych określonych w ustawie;
2) na zasadach określonych w przepisach o autostradach płatnych oraz o Krajowym

Funduszu Drogowym;
3) na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420);
4)  na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych

spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136).
<5) na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o koncesji na

roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr … , poz. …) >

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ

O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn.

zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa warunki przygotowania budowy, finansowania budowy, zasady

przeprowadzania postępowania przetargowego na budowę i eksploatację albo wyłącznie
eksploatację autostrad płatnych, zwanych dalej "autostradami", zasady zawierania umów
o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad, a także organy właściwe
w tych sprawach.



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1a. Ustawa określa także zasady finansowania dróg krajowych, w tym autostrad, ze środków
Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej "Funduszem", z wyłączeniem dróg
krajowych w miastach na prawach powiatu, finansowanych z budżetów tych miast.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, autostrady lub ich odcinki, które będą
budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.

3. Na zasadach określonych w ustawie mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie
eksploatowane, jako płatne, drogi ekspresowe.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, drogi ekspresowe, które mogą być
budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.

5. Określenie autostrad i dróg ekspresowych w przepisach, o których mowa w ust. 2 i 4,
może nastąpić, jeżeli będzie możliwość korzystania z innej, ogólnodostępnej drogi
publicznej.

<Art. 1a.
Autostrady i drogi ekspresowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1
ust. 2 i 4, mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane na
zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. Nr … , poz. …)>

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (Dz. U. z 1997 r.

Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

Art. 3.
[1.  Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu

gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach
ogólnych - z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych lub, odpowiednio,
przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.]

<1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań
z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze
umowy na zasadach ogólnych – z uwzględnieniem przepisów o finansach
publicznych lub, odpowiednio, przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym,
przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przepisów o zamówieniach
publicznych i przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.>

2. Jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności na podstawie innych ustaw jest
wymagane uzyskanie zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć
wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu wymagane zezwolenie.
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USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z

2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.);

2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w
szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz
leasingu;

2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie
elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są
dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi
powszechnie dostępne;

3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który -
zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do
zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez
zamawiającego;

[4) koncesji na roboty budowlane - należy przez to rozumieć zamówienia publiczne na
roboty budowlane, z tym że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do
eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą;]

5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień
publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie
można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia publicznego;

6) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia
publicznego;

7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z
warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny
niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;

8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację
obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego;

9) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych;
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9a) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym
a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków
dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie,
w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;

10)  usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie
są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami wymienionymi w załączniku II do
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w
sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane, dostawy i usługi lub w załącznikach XVII A i XVII B do dyrektywy
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych;

11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego;

12) zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do
stosowania ustawy;

13) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane
między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane.

Art. 3.
1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami",

przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach

publicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu

zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru
przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie
oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny
podmiot:

a) finansują je w ponad 50 % lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub

zarządzającego;
3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w

pkt 3;
4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu

wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a
działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych
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albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie,
bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący
wpływ, w szczególności:

a) finansują je w ponad 50 % lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;

5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące
okoliczności:

a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze
środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie
czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów
sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych,
budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez
administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;

6) inne, niż określone w pkt 1 i 2, podmioty, jeżeli zamówienie jest finansowane z
udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedury
udzielania zamówienia określonej w ustawie;

[7) podmioty, którym podmioty określone w pkt 1-3a udzieliły koncesji na roboty
budowlane, w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.]

<7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o koncesji na roboty budowlane lub
usługi (Dz. U. Nr …, poz. …), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu
jej wykonania.>

2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w
drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania
określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie
określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje
obowiązku ich przyznania.

Art. 4.
Ustawy nie stosuje się do:

1) zamówień udzielanych na podstawie:
a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w

ustawie,
b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa
procedury udzielania zamówień,

c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub
wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej
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wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa
ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;

2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w

szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą,
kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych,

b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami,
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych

rozliczeń pieniężnych;
3) zamówień, których przedmiotem są:

a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
c) (uchylona),
d) (uchylona),
e)  usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług

badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego i których
rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,

f) dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską,

g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych
przeznaczonych do emisji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych,

h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w

szczególności dzierżawy i najmu,
j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w
szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla
zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału,

k)  dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji
emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji;

4) umów z zakresu prawa pracy;
4a) (uchylony);

5) zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa
państwa, albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny
interes publiczny lub istotny interes państwa;
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6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust.
1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej,
wyłączne prawo do świadczenia tych usług;

7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na
podstawie ustaw;

8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro;

9) (uchylony);
10) zamówień udzielanych przez podmioty wykonujące co najmniej jeden z

następujących rodzajów działalności:
a) udostępnianie publicznej sieci telekomunikacyjnej,
b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej,
c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą

publicznej sieci telekomunikacyjnej lub usług poczty elektronicznej za pomocą
takiej sieci

- jeżeli zamówienie jest udzielane wyłącznie w celu wykonywania jednego z tych
rodzajów działalności;

11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub
od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego.

<12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.>

DZIAŁ III
Przepisy szczególne

[Rozdział 4
Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane]

<Rozdział 4.
Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych>

[Art. 128.
1. Postępowanie mające na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane, zwanej dalej

"koncesją", wszczyna zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a,
zamieszczając ogłoszenie o koncesji w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej.

2. Jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o
zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o koncesji w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

3. Jeżeli wartość koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiający przekazuje ogłoszenie o koncesji
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
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4. Ogłoszenie o koncesji zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu koncesji;
3) określenie trybu, w jakim udzielana będzie koncesja;
4) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert;
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków, a w przypadku udzielania koncesji w trybie przetargu
ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem także znaczenie warunków udziału w
postępowaniu;

6) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

) kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
5. Do ogłoszenia o koncesji przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
6. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający

warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
7. Koncesji udziela się, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w

trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo negocjacji z
ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się.

8. Jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o
zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie
może być krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

9. Jeżeli wartość koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu nie może być krótszy niż:

1) 45 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o koncesji Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;

2) 52 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o koncesji Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, w sposób inny niż określony w pkt 1.

Art. 129.
W postępowaniu mającym na celu udzielenie koncesji do oceny ofert nie stosuje się przepisu
art. 91 ust. 3.

Art. 130.
1. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może żądać, aby

wykonawca, któremu udzielono koncesji (koncesjonariusz), zawarł z innymi podmiotami
umowy o podwykonawstwo o wartości stanowiącej co najmniej 30 % wartości koncesji.

2. Umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie
koncesji oraz umowy z podmiotami będącymi w stosunku do wykonawcy podmiotami
dominującymi lub zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
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systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr
157, poz. 1119) nie są uważane za umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ust. 1.

3. Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów, o których mowa w ust. 2; w przypadku
zaistnienia zmian w stosunkach pomiędzy wykonawcą a tymi podmiotami wykonawca jest
obowiązany złożyć aktualną listę.]

Art. 131.
[1. Koncesjonariusz, który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest

obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z
wykonywania koncesji.]

<1. Podmiot, z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie
przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o koncesji na roboty budowlane lub
usługi, zwany dalej „koncesjonariuszem”, który jest zamawiającym w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania
zamówień wynikających z wykonywania koncesji.>

2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5,
przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których wartość jest równa lub
przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
wynikających z wykonywania koncesji:

1) jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy dotyczących:
a) ogłoszenia o zamówieniu,
b) ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane,
c) określania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 oraz terminów składania ofert zgodnie
z art. 52 ust. 2;

2) jest obowiązany do prowadzenia postępowań z zachowaniem zasad, o których mowa
w art. 7 ust. 1;

3) może nie stosować przepisów, o których mowa w pkt 1, jeżeli zachodzi co najmniej
jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom będącym w stosunku
do wykonawcy podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także podmiotom, z
którymi koncesjonariusz zawarł umowę w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie
koncesji.

Art. 142.
1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub

ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie
spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu
czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub
zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3
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dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy
na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku umów:
1) kredytu i pożyczki;
2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
[4) koncesji.]

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE

DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249,

poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551)

Art. 17.
1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o
zamówieniach publicznych;

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących:
a) przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia

publicznego,
b)  obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego,
c)  obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

3) którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji;

4) z innym, niż wymienione w pkt 1-3, naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego:

1) bez zachowania formy pisemnej;
2)  na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas

nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o
zamówieniach publicznych;

3)  (uchylony);
4) przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu z naruszeniem przepisów o

zamówieniach publicznych.
3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach
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publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego
postępowania.

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji
przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o
zamówieniach publicznych.

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego
postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie
zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika
jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów
publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, wskutek zaniedbania lub
niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

<Art. 17a.
1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji:

1) z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o koncesji
na roboty budowlane lub usługi;

2) z naruszeniem przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi
dotyczących obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w
postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;

3) której przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji;

4) z innym, niż wymienione w pkt 1-3, naruszeniem przepisów o koncesji na roboty
budowlane lub usługi, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania
o zawarcie umowy koncesji.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji:
1) bez zachowania formy pisemnej;
2) z pominięciem terminu,  w jakim może ona być zawarta, z wyłączeniem

przypadków dopuszczonych w przepisach o koncesji na roboty budowlane lub
usługi;

3) na czas dłuższy niż określony w przepisach o koncesji na roboty budowlane lub
usługi, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o koncesji na
roboty budowlane lub usługi;

4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez wojewódzki sąd administracyjny w sprawie
skargi na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z wyłączeniem przypadku
dopuszczonego w przepisach o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest odwołanie postępowania o
zawarcie umowy koncesji z naruszeniem przepisów o koncesji na roboty budowlane
lub usługi.

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy koncesji z
naruszeniem przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
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5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika
jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, wskutek
zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.>


