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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 5 września 2016 r.  

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

 

(druk nr 269) 

 

 

U S T A W A   z dnia z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 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 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.); 

4)   na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach 

specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136, z późn. zm.); 

[5)   na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113).] 

<5) na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na 

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

 

Art. 13hd. 

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka specjalnego 

przeznaczenia, o której mowa w art. 13hb ust. 3, za zgodą ministra właściwego do spraw 

transportu i po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 

może w drodze umowy powierzyć budowę lub eksploatację systemu elektronicznego 

poboru opłat elektronicznych innemu podmiotowi, zwanemu dalej "operatorem". 

[2. Wybór operatora następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 
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budowlane lub usługi albo ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.).] 

<2. Wybór operatora następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), ustawą z dnia 19 

grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 

1777 oraz z 2016 r. poz. …), ustawą z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi albo ustawą z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

641, z późn. zm.).> 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może upoważnić operatora do poboru tych opłat. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, przewiduje coroczne prawo odkupu, za wynagrodzeniem 

ustalonym na podstawie tej umowy, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad lub drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, systemu elektronicznego 

poboru opłat elektronicznych, w przypadku gdy system ten został sfinansowany ze 

środków operatora. 

Art. 39. 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 

niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 

1)   lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

2)   włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów 

niszczących nawierzchnię drogi; 

3)   poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia lub 

w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego; 

4)   samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń 

ostrzegawczo-zabezpieczających; 

5)   
(33)

 umieszczania reklam: 

a)  imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b)  poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych; 

6)   umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 

7)   niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi; 

8)   zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 
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9)   odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 

10)  wypasania zwierząt gospodarskich; 

11)  rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych 

oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 

12)  usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych. 

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) oraz urządzeń służących do 

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń 

związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej 

infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to 

pozwalają. 

2. (uchylony). 

3. 
(34)

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem 

właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie 

nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 

ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi: 

1)   może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i 

infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie 

spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z 

tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg; 

1a)  
(35)

 odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby; 

2)   odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich 

umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub 

zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w 

przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a. 
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3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 

miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed 

rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1)   uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych; 

2)   uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3)   uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia. 

3aa. 
(36)

 W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy lokalizacji w pasie 

drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, w decyzji tej określa się dodatkowo, czy w 

okresie 4 lat od jej wydania planowana jest budowa, przebudowa lub remont odcinka 

drogi, którego dotyczy decyzja, o ile wynika to wprost z uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego, programu wieloletniego wydanego na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 

lub planów, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 niniejszej ustawy. 

3b. 
(37)

 W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w 

terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, a w odniesieniu do infrastruktury 

telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne - w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego 

stopnia, a w przypadku braku takiego organu - organ nadzorujący, wymierza temu 

organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w 

wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód 

budżetu państwa. 

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3b, 

podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 
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4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy. 

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, 

o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 

5a. 
(38)

 Z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga 

przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt 

tego przełożenia ponosi: 

1)   zarządca drogi - w przypadku gdy nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której 

mowa w ust. 3, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych 

oraz parametrów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2)   właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku gdy: 

a)  upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 

b)  na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej, 

c)  infrastruktura telekomunikacyjna została zlokalizowana w pasie drogowym, mimo że 

zarządca drogi zawarł w decyzji, o której mowa w ust. 3, informację o planowanej w 

okresie 4 lat budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi, którego dotyczy decyzja. 

6. Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować 

kanał technologiczny w pasie drogowym: 

1)   dróg krajowych; 

2)   pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, 

o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału 

technologicznego. 

6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o 

pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 

pkt 2, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze 

rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania z 

udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE". 

6b. 
(39)

 Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału 

technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa 

w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału 

technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. 
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6c. 
(40)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze 

decyzji, zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu 

pasa drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające 

wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do 

usług szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego 

byłoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. W odniesieniu do dróg, o 

których mowa w ust. 6 pkt 2, zwolnienie następuje przed ogłoszeniem, o którym mowa w 

ust. 6a. 

6d. Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego 

udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE informację 

o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego. 

6e. Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na 

obszarze jego właściwości. 

7. 
(41)

 Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który 

zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki 

udostępnienia tego kanału. 

7a. 
(42)

 W przypadku gdy funkcję zarządcy autostrady płatnej pełni spółka, o której mowa w 

art. 19 ust. 3, albo funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spółka specjalnego 

przeznaczenia, o której mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach 

specjalnego przeznaczenia, kanały technologiczne udostępnia się za opłatą, w drodze 

umowy dzierżawy lub najmu. Przepisy ust. 7h i 7i stosuje się odpowiednio. 

7aa. 
(43)

 W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 7a, w terminie 30 dni od 

dnia złożenia wniosku o udostępnienie kanału technologicznego każda ze stron może 

zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udostępnienia 

tego kanału. Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281 oraz z 

2016 r. poz. 903) stosuje się odpowiednio. 

7ab. 
(44)

 Decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego określa w szczególności: 

1)   imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 

2)   lokalizację kanału technologicznego; 

3)   zakres udostępnienia kanału technologicznego; 

4)   planowany okres udostępnienia kanału technologicznego; 
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5)   wysokość opłaty za udostępnienie kanału technologicznego oraz sposób jej uiszczania. 

7ac. 
(45)

 Zarządca drogi odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia kanału technologicznego w 

przypadku braku wolnych zasobów w tym kanale. 

7b. 
(46)

 (uchylony). 

7c. 
(47)

 (uchylony). 

7d. 
(48)

 (uchylony). 

7e. 
(49)

 (uchylony). 

7f. 
(50)

 Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym. 

7g. 
(51)

 Za udostępnienie kanału technologicznego lub jego części pobiera się opłatę. 

7h. 
(52)

 Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego ustala się jako iloczyn liczby metrów 

bieżących udostępnionego kanału technologicznego i stawki opłaty za udostępnienie 1 mb 

kanału technologicznego, pobieranej za każdy rok jego udostępnienia, przy czym za 

udostępnienie kanału technologicznego na okres krótszy niż rok opłata obliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni udostępnienia kanału technologicznego. 

7i. 
(53)

 Stawki opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego za każdy rok jego 

udostępniania nie mogą przekroczyć: 

1)   7,00 zł - w przypadku rury osłonowej; 

2)   5,50 zł - w przypadku rury światłowodowej; 

3)   1,00 zł - w przypadku mikrorury wchodzącej w skład wiązki mikrorur. 

7j. 
(54)

 Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego, za pierwszy rok jego udostępniania, 

uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udostępnieniu kanału 

technologicznego stała się ostateczna, a za lata następne - w terminie do dnia 15 stycznia 

każdego roku, z góry za dany rok. 

7k. 
(55)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnienie 

kanału technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość 

stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania 

opłaty za częściowe udostępnienie kanału technologicznego, biorąc pod uwagę poziom 

uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału technologicznego, jego wypełnienie 

kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby rozwoju telekomunikacji, w szczególności 

w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu. 
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[8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 

technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze 

umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o 

zamówieniach publicznych lub w trybie określonym w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi.] 

<8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 

technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w 

drodze umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem 

przepisów o zamówieniach publicznych lub w trybie określonym w ustawie z dnia 

5 września 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.”. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901 oraz z 2016 r. poz. 615, 770, 1020 i 

1250)  

Art. 1a. 

 1. Autostrady, o których mowa w art. 1, mogą być budowane i eksploatowane przez: 

1)   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

2)   drogową spółkę specjalnego przeznaczenia na warunkach określonych w umowie, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach 

specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136, z późn. zm.). 

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub drogowa spółka specjalnego 

przeznaczenia może, w drodze umowy, powierzyć budowę i eksploatację albo wyłącznie 

eksploatację autostrady innemu podmiotowi, zwanemu dalej "spółką". 

[3. Do wyboru spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na 

roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) albo przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).] 

<3. Do wyboru spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. …) albo przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 

późn. zm.> 
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4. 
(1)

 Spółka jest związana ofertą do upływu terminu określonego w opisie warunków 

koncesji, w ogłoszeniu o zamówieniu w przypadku przetargu nieograniczonego, albo w 

zaproszeniu do składania ofert, w przypadku pozostałych trybów udzielania zamówień 

publicznych. 

5. Do zawarcia umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady 

stosuje się odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, przepisy ustaw, o 

których mowa w ust. 3. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 

i 960) 

Art. 3. 

[1. 
(1)

 Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie 

zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z uwzględnieniem 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), 

w trybie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777), przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji 

na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113), przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. 

poz. 831), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893) albo 

na zasadach ogólnych.] 

<1. Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie 

zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej z uwzględnieniem 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) oraz 
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przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.) na zasadach ogólnych albo w trybie przepisów:  

1) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz. …);  

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164, z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395);  

4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342 i…); 

5) ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi (Dz. U. poz. ….).> 

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. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 

z późn. zm.) 

Art. 28pb. 

 1. Prezes UTK opiniuje, pod względem zgodności z planem transportowym, projekt umowy 

o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, w 

terminie 21 dni od dnia jego doręczenia. 

[2. Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje do zaopiniowania Prezesowi 

UTK projekt umowy, o której mowa w ust. 1, na 30 dni przed wszczęciem postępowania o 

udzielenie zamówienia w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) lub wszczęciem 

postępowania o zawarcie umowy koncesji w trybie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 

2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) albo przed 

bezpośrednim zawarciem umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.] 
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<2. Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje do zaopiniowania 

Prezesowi UTK projekt umowy, o której mowa w ust. 1, na 30 dni przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 

późn. zm.) lub wszczęciem postępowania o zawarcie umowy koncesji w trybie 

przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane 

lub usługi (Dz. U. poz. …) albo przed bezpośrednim zawarciem umowy, o której 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym.> 

3. Niezajęcie stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za pozytywne 

zaopiniowanie projektu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych 

przewozów pasażerskich. 

4. Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje Prezesowi UTK, potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem przez tego organizatora, kopię umowy o świadczenie usług 

publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) 

 

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 
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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 

- o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest 

wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;
(14)

  

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 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)  
(15)

 (uchylona) 

b)  
(16)

 posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub, 

c)  posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub 

d)  
(17)

 (uchylona) 

e)  
(18)

 mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 

zarządzającego; 

5)   
(19)

 inne niż określone w pkt 1-4 podmioty, jeżeli 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)  
(20)

 przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub 

wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, 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)   (uchylony); 
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[7)   podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy 

z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 

113), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.] 

2. 
(21)

 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, wywierające istotny 

wpływ na możliwość wykonywania tej działalności przez inne podmioty, z wyłączeniem 

praw przyznanych w drodze ogłoszonego publicznie postępowania na podstawie 

obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, w szczególności postępowania: 

1)   obejmującego ogłoszenie o zamówieniu lub wszczęcie postępowania o udzielenie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

2)   prowadzonego na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2a. 

2a. 
(22)

 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podaje w drodze obwieszczenia ogłaszanego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz zamieszcza na 

stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem", wykaz 

aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy 

2014/25/UE. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie 

projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad 

równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

 

Art. 4. 

Ustawy nie stosuje się do: 

1)   
(23)

 zamówień lub konkursów, których zamawiający jest obowiązany udzielić lub które ma 

obowiązek przeprowadzić na podstawie innej, niż określona ustawą, procedury: 

a)  organizacji międzynarodowej, 

b)  wynikającej z porozumienia tworzącego zobowiązanie prawnomiędzynarodowe, jak 

umowa międzynarodowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma 

państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, w celu pozyskania dostaw, usług 

lub robót budowlanych na potrzeby zrealizowania lub prowadzenia wspólnego 

przedsięwzięcia; 

1a)  
(24)

 zamówień lub konkursów w całości finansowanych przez organizację 

międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli zamawiający stosuje 
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do tych zamówień lub konkursów inną, niż określona ustawą, procedurę organizacji 

międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej; 

1b)  
(25)

 zamówień lub konkursów w ponad 50% finansowanych przez organizację 

międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli uzgodniono z nimi 

zastosowanie do tych zamówień lub konkursów innej, niż określona ustawą, procedury 

organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej; 

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; 

2a)  zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a)  związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych 

lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz 

realizacją programów rządowych, w części dotyczącej: 

–  prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i 

działalności na rynku międzybankowym, 

–  pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania 

działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej, 

b)  związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem 

Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa, 

c)  związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, w części dotyczącej: 

-  otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń 

pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, 

-  pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz 

refinansowania akcji kredytowej; 
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3)   zamówień, których przedmiotem są: 

a)  usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 

b)  usługi Narodowego Banku Polskiego, 

c)  (uchylona), 

d)  (uchylona), 

e)  
(26)

 usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 

73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu 

(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-

0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym 

dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

–  korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej 

działalności, 

–  całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający, 

ea)  
(27)

 usługi prawne: 

–  zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika 

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 134, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 65), w postępowaniu arbitrażowym lub 

pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, 

trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi, 

–  doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika 

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 

przygotowania postępowań, o których mowa w tiret pierwsze, lub gdy zachodzi wysokie 

prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem 

tych postępowań, 

–  notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów, 

–  świadczone przez pełnomocników lub inne usługi prawne, których wykonawcy są 

wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 



- 16 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

lub wyznaczani z mocy prawa w celu wykonania konkretnych zadań pod nadzorem takich 

trybunałów lub sądów, 

–  związane z wykonywaniem władzy publicznej,  

f)  (uchylona), 

g)  
(28)

 nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub 

koprodukcja, jeżeli są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług 

medialnych lub radiowych usług medialnych - udzielanych przez dostawców 

audiowizualnych lub radiowych usług medialnych, 

h)  
(29)

 zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych 

usług medialnych, 

i)  
(30)

 nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, 

j)  
(31)

 usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów 

wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. 

zm.), oraz operacje przeprowadzane z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej 

i Europejskim Mechanizmem Stabilności, 

ja)  
(32)

 pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, 

kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z 

wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach 

upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, 

jb)  
(33)

 usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania 

niebezpieczeństwom, świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze 

niekomercyjnym i objęte kodami CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-

4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 oraz 85143000-3 określonymi we 

Wspólnym Słowniku Zamówień, z wyjątkiem usług transportu sanitarnego pacjentów,  

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, 

l)  usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego; 

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

5)   
(34)

 zamówień lub konkursów: 

a)  którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub 

b)  jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, lub 

c)  jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego, lub 

d)  którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki 

bezpieczeństwa 

- w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów dotyczących bezpieczeństwa państwa 

określonych w lit. a-d nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie 

zamówienia bez zastosowania ustawy; 

5a)  
(35)

 (uchylony); 

5b)  zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami 

wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie 

zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na 

rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do 

celów wojskowych; 

5c)  
(36)

 zamówień dotyczących wytwarzania i dystrybucji: 

a)  dokumentów publicznych i ich personalizacji, 

b)  druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, 

c)  znaków akcyzy; 

6)   
(37)

 zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1-3a, któremu wyłączne prawo do świadczenia tych usług przyznano w drodze ustawy 

lub innego aktu normatywnego, który podlega publikacji; 

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 30 000 euro; 

8a)  
(38)

 (uchylony); 

8b)  
(39)

 (uchylony); 

8c)  
(40)

 (uchylony); 

8d)  
(41)

 (uchylony); 

9)   (uchylony); 
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10)  
(42)

 zamówień i konkursów, udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1-3a, których głównym celem jest: 

a)  pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej 

lub 

b)  eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub 

c)  świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci 

telekomunikacyjnej; 

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 9 

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi;] 

<12) umów koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

(Dz. U. poz. …), chyba że ustawa stanowi inaczej;> 

12a)  
(43)

 zamówień udzielanych i konkursów organizowanych przez podmioty wykonujące 

działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 7, w celu świadczenia usług: 

a)  o wartości dodanej związanych z systemami teleinformatycznymi w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą 

takich systemów, w tym bezpiecznego przesyłania kodowanych dokumentów za pomocą 

systemów teleinformatycznych, usług zarządzania adresami i przesyłania poleconej 

poczty elektronicznej, 

b)  finansowych, objętych kodami CPV od 66100000-1 do 66720000-3, określonymi we 

Wspólnym Słowniku Zamówień, w szczególności przekazów pocztowych i pocztowych 

przelewów na konto, 

c)  filatelistycznych lub logistycznych; 

13)  zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej 

wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione 

następujące warunki: 

a)  
(44)

 ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań 

publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej, 

b)  
(45)

 organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę 

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi 
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osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje 

dotyczące zarządzania sprawami instytucji, 

c)  przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki 

budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

14)  
(46)

 (uchylony); 

15)  
(47)

 (uchylony). 

 

Art. 11. 

 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 

1)   
(69)

 zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach 

portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych; 

2)   publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. 
(70)

 (uchylony). 

5. Zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego 

zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest 

obowiązkowe. 

6. 
(71)

 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzie 

rodzaje ogłoszeń oraz wartość zamówienia albo konkursu. 

[7. 
(72)

 Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, 

określonymi w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej ustanawiającym standardowe 

formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień wydanym na 

podstawie art. 51 ust. 1, art. 75 ust. 3 i art. 79 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, art. 71 ust. 1, 

art. 92 ust. 3 i art. 96 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 3a dyrektywy 2007/66/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 

89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w 

dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str. 31), 

jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 8.] 
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<7. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych 

formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 

dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji 

ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie 

wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1), jeżeli wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 8.> 

7a. 
(73)

 Ogłoszenia przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z formatem 

i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, 

o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE i ust. 3 załącznika IX 

do dyrektywy 2014/25/UE, zwanej dalej "stroną internetową określoną w dyrektywach 

7b. 
(74)

 Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu 

internetowego Urzędu. 

7c. 
(75)

 Zamawiający może dodatkowo zamieścić ogłoszenie w inny sposób niż określony w 

ust. 1, w szczególności w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 

7d. 
(76)

 Zamieszczenie ogłoszeń w sposób, określony w ust. 5, w zakresie ogłoszeń 

podlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz 

ogłoszeń, o których mowa w ust. 7c, nie może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania 

ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 

7e. 
(77)

 Ogłoszenia, o których mowa w ust. 7d, nie mogą zawierać innych informacji niż 

informacje zawarte w ogłoszeniach przekazanych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

W ogłoszeniach tych należy wskazać datę przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej. 

8. 
(78)

 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, kwoty 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. 

 

Art. 25a. 

1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza 

aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 

1)   nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

2)   spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca 

składa w formie jednolitego dokumentu. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu [lub kryteriów selekcji]: 

1)   składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość zamówienia 

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8; 

2)   zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 - 

jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8. 

4. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 1, wykonawca składa zamawiającemu przed zawarciem umowy. 

5. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

1)   składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8; 

2)   zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, 

jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
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wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 

zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

Art. 36b. 

1. 
(213)

 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

1a. 
(214)

 W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

1b. 
(215)

 Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku 

zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od 

dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 

2. 
(216)

 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu [lub kryteriów selekcji], wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

Art. 48. 

 1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 40 stosuje się 

odpowiednio. 
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2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej: 

1)   nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 

2)   określenie trybu zamówienia; 

3)   określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert 

częściowych; 

4)   informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 

5)   termin wykonania zamówienia; 

6)   
(244)

 warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji, jeżeli są ustalone, oraz podstawy 

wykluczenia; 

7)   
(245)

 wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, oraz brak podstaw wykluczenia; 

8)   liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert; 

[8a)  opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, 

którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających 

warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o 

zamówieniu;] 

9)   informację na temat wadium; 

10)  kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 

11)  
(246)

 termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do postępowania oraz adres, na który 

wnioski muszą zostać wysłane; 

12)  
(247)

 (uchylony); 

13)  informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 

14)  informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 

elektroniczna; 

15)  
(248)

 informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 

7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

16)  informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 

strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów. 

3. 
(250)

 Jeżeli wstępne ogłoszenie informacyjne zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, 

uznaje się je za ogłoszenie o zamówieniu. 
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[Art. 131. 

 1. Podmiot, z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 9 stycznia 2009 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 należącym do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawarł umowę w celu wspólnego 

ubiegania się o udzielenie koncesji, a także podmiotom, na zasobach których 

koncesjonariusz polegał, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi, ubiegając się o udzielenie koncesji. 

4. Koncesjonariusz, na żądanie zamawiającego, zawiera z innym podmiotem umowę o 

podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30% wartości koncesji. 

5. Umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie 

koncesji, umowy z podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a także umowy z 

podmiotami, na zasobach których koncesjonariusz polegał, zgodnie z przepisem art. 18 



- 25 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

ubiegając się o uzyskanie koncesji na roboty budowlane, nie stanowią umów o 

podwykonawstwo. 

6. Koncesjonariusz przekazuje wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów oraz aktualizuje ją w każdym przypadku zaistnienia zmian w stosunkach 

między koncesjonariuszem a tymi podmiotami.] 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020 

i 1250) 

Art. 13. 

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

1)   przyznanie lub przekazanie środków związanych z realizacją programów lub projektów 

finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z 

naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu; 

2)   niedokonanie w terminie przez przyznającego lub przekazującego środki związane z 

realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub 

zagranicznych rozliczenia tych środków; 

3)   nieustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów 

lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo 

ustalenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 

4)   niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją 

programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub 

zagranicznych albo dochodzenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca z 

prawidłowego obliczenia; 

5)   niezgodne z przepisami umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z 

realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub 

zagranicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do 

przedawnienia tej należności; 
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6)   wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, 

związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków 

unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur 

obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym: 

a)  procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych - wyłącznie w zakresie 

określonym w art. 17, 

[b)  procedur określonych przepisami o koncesji na roboty budowlane lub usługi - wyłącznie 

w zakresie określonym w art. 17a;] 

<b) procedur określonych w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi – wyłącznie w zakresie określonym w art. 17a;> 

7)   niedokonanie w terminie przez otrzymującego lub wykorzystującego środki publiczne lub 

środki przekazane ze środków publicznych, związane z realizacją programów lub 

projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, rozliczenia 

tych środków; 

8)   niedokonanie w terminie lub w należnej wysokości zwrotu kwoty środków publicznych 

lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów 

lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych; 

9)   nieprzekazanie w terminie lub w należnej wysokości zwracanej kwoty środków 

publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją 

programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub 

zagranicznych, przez podmiot, za pośrednictwem którego zwracane są te środki. 

 

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; 
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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.] 

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

1) z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

2) z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

dotyczących obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo 

zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji lub 

wstępnego ogłoszenia informacyjnego; 

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 umowie 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 umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 
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3) na czas dłuższy niż określony w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane 

lub usługi, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie odwołania 

wniesionego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji. 

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o 

zawarcie umowy koncesji z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi. 

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy koncesji z 

naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.> 

5. (uchylony). 

<6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o 

zawarcie umowy koncesji osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na 

podstawie przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez osoby 

wykonujące czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji po stronie 

zamawiającego lub mogące mieć wpływ na jego wynik oświadczenia o braku lub 

istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania. 

8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalenie szacunkowej wartości umowy 

koncesji, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi, o niższej wartości. 

9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi: 

1) łączenie przedmiotu umowy koncesji, 

2) dzielenie przedmiotu umowy koncesji, 

3) podejmowanie decyzji o zawarciu jednej umowy koncesji lub kilku odrębnych umów 

koncesji 

– w celu uniknięcia stosowania tych przepisów. 

10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi wybranie metody wykorzystywanej do 

szacowania wartości umowy koncesji w celu uniknięcia stosowania tych przepisów. 



- 29 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

11. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi opisanie przedmiotu umowy koncesji. 

12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie kryteriów kwalifikacji. 

13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie kryteriów oceny ofert.> 

Art. 18c. 

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w 

zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono 

wpływ na: 

1)   uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi Państwa lub jednostce 

samorządu terytorialnego; 

2)   dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie 

finansowym jednostki; 

3)   zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą 

budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia 

lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę 

sektora finansów publicznych; 

4)   niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiązku zwrotu 

należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

5)   udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 

5a)  
(13)

 zawarcie umowy ramowej bez przeprowadzenia postępowania w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 

6)   
(14)

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z 

naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących formy pisemnej 

umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia 

odwołania, terminu jej zawarcia; 

7)   niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby 

podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o 

zamówieniach publicznych; 
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8)   unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem 

przepisów o zamówieniach publicznych określających przesłanki unieważnienia tego 

postępowania; 

[9)   zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z koncesjonariuszem, który 

nie został wybrany zgodnie z przepisami o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

10)  zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących formy pisemnej umowy, okresu, 

na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia skargi na czynność 

wyboru oferty najkorzystniejszej - terminu jej zawarcia; 

11)  odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi 

z naruszeniem przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi;] 

<9) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z koncesjonariuszem, 

który nie został wybrany zgodnie z przepisami ustawy o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi; 

10) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem 

przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących formy 

pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku 

wniesienia odwołania na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty – terminu jej 

zawarcia; 

11) unieważnienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane 

lub usługi z naruszeniem przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi.> 

12)  dokonanie, w zakresie gospodarki finansowej lub w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub przygotowaniu tego postępowania albo w postępowaniu 

o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, czynności naruszającej 

dyscyplinę finansów publicznych przez osobę nieupoważnioną do wykonania tej 

czynności; 

13)  działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicznych kary, grzywny 

lub opłaty stanowiącej sankcję finansową, do których stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do należności, o których mowa w art. 5 ust. 3. 
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U S T A W A   z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 

r. poz. 696 i 1777) 

[Art. 3. 

Do zadań ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie ustawy należy w 

szczególności upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, 

dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i 

perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego.] 

 

<Art. 3. 

Do zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie ustawy należy 

w szczególności upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, 

dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym 

stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego.> 

 

Art. 4. 

[1. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z 

przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z 

zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na 

roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113), w zakresie nieuregulowanym w 

niniejszej ustawie.] 

<1. Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego zostało określone w sposób, o którym 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi (Dz. U. poz. ...), do wyboru partnera prywatnego i umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy, w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszej ustawie.> 

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, do wyboru partnera prywatnego i umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w zakresie 

nieregulowanym w niniejszej ustawie. 

[3. W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
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zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący 

zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego 

traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu 

przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku wniesienia przez partnera publicznego wkładu 

własnego będącego nieruchomością, także przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.).] 

<3. W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa z dnia 5 września 2016 r. 

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się 

w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz 

przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy 

odpowiednim uwzględnieniu przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku wniesienia 

przez partnera publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością, także 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250 i 1271).> 

 

Art. 18a. 

 1. Zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wpływają na 

poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w 

sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka 

dostępności lub ryzyka popytu - z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka 

czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja 

aktywów po zakończeniu trwania umowy 

[2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego może określić, w drodze rozporządzenia, zakres poszczególnych rodzajów 

ryzyka oraz czynniki uwzględniane przy ich ocenie, mając na względzie zapewnienie 

przejrzystości poszczególnych rodzajów ryzyka.] 

<2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego może określić, w drodze rozporządzenia, zakres 

poszczególnych rodzajów ryzyka oraz czynniki uwzględniane przy ich ocenie, mając 

na względzie zapewnienie przejrzystości poszczególnych rodzajów ryzyka.> 
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U S T A W A   z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 903 i 1250) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   sieć szerokopasmowa - sieć telekomunikacyjną służącą do zapewnienia 

szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dostęp określa się jako szerokopasmowy, jeżeli 

wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchomienia aplikacji 

dostępnych w sieci; 

[2)   regionalna sieć szerokopasmowa - sieć szerokopasmową lub infrastrukturę 

telekomunikacyjną realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego, porozumienie, 

związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie 

komunalne, spółkę kapitałową lub spółdzielnię z udziałem jednostki samorządu 

terytorialnego, koncesjobiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji 

na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) albo przez partnera 

prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) w ramach programów 

operacyjnych;] 

<2) regionalna sieć szerokopasmowa – sieć szerokopasmową lub infrastrukturę 

telekomunikacyjną realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego, 

porozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 

porozumienie komunalne, spółkę kapitałową lub spółdzielnię z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 

2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. …) albo przez 

partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz. ….) w 

ramach programów operacyjnych;> 

3)   
(3)

 podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej - osobę fizyczną, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zapewniającą infrastrukturę techniczną 

na potrzeby: 

a)  wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji gazu, energii elektrycznej lub ciepła, 
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b)  zapewnienia oświetlenia w miejscach, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), 

c)  zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania lub odprowadzania 

ścieków, ogrzewania, systemów odwodnienia, w tym ciągów drenażowych, 

d)  transportu, w tym linii kolejowych, dróg, portów i lotnisk; 

4)   infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu - kanalizację kablową, 

linię kablową podziemną, instalację radiokomunikacyjną wraz z konstrukcją wsporczą do 

wysokości 5 m, szafy i słupki telekomunikacyjne oraz inne podobne urządzenia i obiekty, 

a także związany z nimi osprzęt i urządzenia zasilające, jeżeli nie są zaliczone do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nie stanowią 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000; 

5)   
(4)

 infrastruktura krytyczna - infrastrukturę krytyczną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. 

poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266); 

6)   
(5)

 infrastruktura techniczna - każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do 

umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, 

nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak 

rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do 

budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem: 

a)  kabli, w tym włókien światłowodowych, 

b)  elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi, 

c)  kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.); 

7)   
(6)

 szybka sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjną zdolną do dostarczania usług 

szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s; 

8)   
(7)

 operator sieci - przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub podmiot wykonujący zadania z 

zakresu użyteczności publicznej, w tym jednostkę samorządu terytorialnego; 

9)   
(8)

 punkt styku - miejsce, w którym możliwe jest połączenie publicznej sieci 

telekomunikacyjnej z instalacją telekomunikacyjną budynku. 

2. Ilekroć w ustawie są używane określenia zdefiniowane w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), określenia te należy 

rozumieć w znaczeniu tam przyjętym. 
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Art. 13. 

 1. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana uwzględnić uzasadnione wnioski 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 

i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz innych jednostek 

samorządu terytorialnego, o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym 

użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących. 

2. Do zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy działu II 

rozdział 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, z tym że: 

1)   jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność, o której mowa w art. 3 ust. 

1, jest obowiązana: 

a)  zawrzeć umowę o dostępie telekomunikacyjnym w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o 

jej zawarcie, 

b)  równo traktować przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności przez 

oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach; 

2)   do decyzji o dostępie telekomunikacyjnym stosuje się przepisy działu I rozdział 3 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

3. W przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego: 

1)   dostępu telekomunikacyjnego, w szczególności do urządzeń telekomunikacyjnych, 

budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, lub 

2)   możliwości współkorzystania z budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej 

- obowiązki regulacyjne nałożone na tego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego stosuje się w 

tym samym zakresie i na tych samych warunkach do urządzeń, budynków, infrastruktury, 

udogodnień, usług i innych elementów objętych dostępem telekomunikacyjnym lub 

współkorzystaniem. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się wyłącznie w zakresie, w jakim przedsiębiorca 

telekomunikacyjny, na którego nałożono obowiązki regulacyjne, uzyskał dostęp 

telekomunikacyjny lub możliwość współkorzystania z budynków i infrastruktury 

telekomunikacyjnej od: 

1)   jednostki samorządu terytorialnego; 

[2)   podmiotu, który zawarł z jednostką samorządu terytorialnego umowę koncesji w 

rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi 

lub umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 



- 36 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie budynków i infrastruktury 

telekomunikacyjnej objętych dostępem telekomunikacyjnym lub współkorzystaniem;] 

<2) podmiotu, który zawarł z jednostką samorządu terytorialnego umowę koncesji 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi lub umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie 

budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej objętych dostępem 

telekomunikacyjnym lub współkorzystaniem;> 

3)   (uchylony) 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342) 

 

Art. 19. 

1. Organizator dokonuje wyboru operatora w trybie: 

1)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907, z późn. zm.) albo 

[2)   ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 

2015 r. poz. 113) albo] 

<2) ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi (Dz. U. poz. ...) albo > 

3)   art. 22 ust. 1. 

2. Organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w 

formie samorządowego zakładu budżetowego. 

 

Art. 22. 

 1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy: 
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1)   średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia 

tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo 

2)   świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane 

przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany 

do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo 

3)   świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w 

transporcie kolejowym albo 

4)   wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i 

niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych 

trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których 

mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 

23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do 

średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2 000 000 euro lub 

świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym 

niż 600 000 kilometrów rocznie. 

3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej 

na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29. 

4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie 

usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji 

na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z 

podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie 

lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów lub akcji 

tego podmiotu wewnętrznego. 

5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego 

samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100% 

udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna 

przyjąć formę koncesji na usługi. 



- 38 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) 

nr 1370/2007. 

7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w 

art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. 

8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w 

uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres 

obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat. 

9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów: 

1)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, 

oraz 

[2)   ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.] 

<2) ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi> 

 

Art. 50. 

1. Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej może polegać w 

szczególności na: 

1)   pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat w związku z realizacją usług 

świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub 

2)   przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: 

a)  utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub 

b)  utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów 

w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego 

organizatora, o ile zostały ustanowione, lub 

c)  poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, lub 

3)   udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację 

przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

2. W przypadku operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, 

przekazanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem 
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usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie może prowadzić do odzyskania 

całości poniesionych kosztów. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do operatora wybranego w trybie, o którym mowa w 

art. 19 ust. 1 pkt 3, jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych przyjmie formę 

koncesji na usługi. 

4. W przypadku operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2: 

1)   pobieranie opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi prawo do korzystania z usługi, 

[2)   udostępnianie środków transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz przekazanie 

rekompensaty stanowi płatność koncesjodawcy] 

<2) udostępnianie środków transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz przekazanie 

rekompensaty stanowi płatność zamawiającego > 

[-   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi.] 

<– w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1- 84 - pominięto)   

85)  w art. 67: 

a)  w ust. 1: 

–  pkt 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

"1)  dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę z przyczyn: 

a)   technicznych o obiektywnym charakterze, 

b)   związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów 
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- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak 

konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; 

1a)  dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej;", 

–  po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

"1b)  przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach 

badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu 

przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub 

pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego 

wykonawcę;", 

–  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4)  w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo 

przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu 

zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne 

warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;", 

–  uchyla się pkt 5, 

–  pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

"6)  w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego 

przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu 

jego wartości; 

7)   w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, 

zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych 

produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących 

instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania 

materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność 

techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu 

tych produktów lub instalacji;", 
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–  w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12-15 w brzmieniu: 

"12)  zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-

3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a)   zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli 

sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek 

ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez 

zamawiającego w taki sam sposób, 

b)   ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, 

nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, 

c)   w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

[13)  zamówienie udzielane jest przez osobę prawną, będącą zamawiającym, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który 

sprawuje nad nią kontrolę, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego 

zamawiającego, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się zamówienia, nie ma 

bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;] 

<13) zamówienie udzielane jest przez osobę prawną, będącą zamawiającym, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 1–4, który sprawuje nad nią kontrolę, lub innej osobie prawnej kontrolowanej 

przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad tą osobą prawną 

kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, 

polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje 

dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również 

spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez 

zamawiającego w taki sam sposób, 

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę 

prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, 

c) w kontrolowanej osobie prawnej i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma 

bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;> 
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14)  zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, 

osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a)   zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, 

sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich 

nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

–   w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele 

wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel 

może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego, 

–   uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej, 

–   kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających 

sprawujących nad nią kontrolę, 

b)   ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby 

prawne kontrolowane przez tych zamawiających, 

c)   w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

15)  umowa ma być zawarta wyłącznie między co najmniej dwoma zamawiającymi, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a)   umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi zamawiającymi w celu 

zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni obowiązani wykonać, z myślą o 

realizacji ich wspólnych celów, 

b)   wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym, 

c)   zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 10% 

działalności będącej przedmiotem współpracy.", 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

"1a. W opisie zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, należy wskazać 

ewentualny zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną one 

udzielone. 

1b. Czas trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 7, nie może przekraczać 3 lat.", 

c)  ust. 4-6 otrzymują brzmienie: 
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"4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz 

art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 1a oraz 

2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3. 

5. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 68 ust. 2 oraz art. 139 w 

przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 9. 

6. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu art. 68 ust. 2 w przypadku zamówień 

udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1a.", 

d)  dodaje się ust. 7-13 w brzmieniu: 

"7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, gdy wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający 

przekazuje Komisji Europejskiej protokół, jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jego 

przekazanie. 

[8. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 

15 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w 

odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie 

zamówienia. 

9. W przypadku gdy, ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę 

prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane dotyczące średniego 

przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, 

procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się 

za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.] 

<8. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. 

b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę 

prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 

lata poprzedzające udzielenie zamówienia. 

9. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez 

osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane dotyczące 

średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub 

nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, 

pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.> 

10. [Zakazu udziału kapitału prywatnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 i pkt 14 

lit. c nie stosuje się do:] 
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< Zakazu udziału kapitału prywatnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 lit. c 

i pkt 14 lit. c, nie stosuje się do:> 

1)   osób prawnych z udziałem partnera prywatnego wyłonionego zgodnie z ustawą z dnia 19 

grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777) lub 

2)   udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, 

posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu. 

11. Przed udzieleniem zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zamawiający zamieszcza na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej 

stronie internetowej, informację o zamiarze zawarcia umowy, zawierającą co najmniej: 

1)   nazwę i adres zamawiającego; 

2)   określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia; 

3)   szacunkową wartość zamówienia; 

4)   nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia; 

5)   podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki; 

6)   planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy; 

7)   informację o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o 

zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub 

opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub 

opublikowane. 

12. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia udzielonego na podstawie ust. 

1 pkt 12-15 nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której 

mowa w ust. 11. 

13. Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma 

takiej strony, na swojej stronie internetowej informację o: 

1)   udzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zawierającą co najmniej: 

a)   nazwę i adres zamawiającego, 

b)   określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia, 

c)   nazwę i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa, 

d)   podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia, 

e)   termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy, 
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f)   informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa 

w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało 

opublikowane, 

g)   informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2, albo 

2)   nieudzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zawierającą co najmniej: 

a)   nazwę i adres zamawiającego, 

b)   wskazanie informacji, o której mowa w ust. 11."; 

(pkt 86 – 163 - pominięto)  

 


