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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb zawierania
umowy koncesji na roboty budowlane lub us∏ugi oraz
Êrodki ochrony prawnej. 

2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji
zawieranej z koncesjodawcà zobowiàzuje si´ do wy-
konania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem,
które stanowi w przypadku:

1) koncesji na roboty budowlane — wy∏àcznie prawo
do korzystania z obiektu budowlanego albo takie
prawo wraz z p∏atnoÊcià koncesjodawcy;

2) koncesji na us∏ugi — wy∏àcznie prawo do korzy-
stania z us∏ugi albo takie prawo wraz z p∏atnoÊcià
koncesjodawcy.

3. P∏atnoÊç koncesjodawcy na rzecz koncesjona-
riusza nie mo˝e prowadziç do odzyskania ca∏oÊci
zwiàzanych z wykonywaniem koncesji nak∏adów po-
niesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz
ponosi w zasadniczej cz´Êci ryzyko ekonomiczne wy-
konywania koncesji.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) zainteresowanym podmiocie — nale˝y przez to ro-
zumieç osob´ fizycznà, osob´ prawnà albo jed-
nostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej lub grup´ takich podmiotów, zaintereso-
wanych udzia∏em w post´powaniu o zawarcie
umowy koncesji;

2) koncesjonariuszu — nale˝y przez to rozumieç zain-
teresowany podmiot, z którym zawarto umow´
koncesji;

3) kandydacie — nale˝y przez to rozumieç zaintere-
sowany podmiot, który z∏o˝y∏ wniosek o zawarcie
umowy koncesji;

4) oferencie — nale˝y przez to rozumieç zaintereso-
wany podmiot, który z∏o˝y∏ ofert´;

5) robotach budowlanych — nale˝y przez to rozu-
mieç roboty budowlane w rozumieniu przepisów
o zamówieniach publicznych;

6) dostawach — nale˝y przez to rozumieç dostawy
w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicz-
nych;

7) us∏ugach — nale˝y przez to rozumieç us∏ugi w ro-
zumieniu przepisów o zamówieniach publicznych;

8) koncesjodawcy — nale˝y przez to rozumieç pod-
miot, o którym mowa w art. 3, lub grup´ takich
podmiotów obowiàzanà do stosowania ustawy;

9) post´powaniu o zawarcie umowy koncesji — na-
le˝y przez to rozumieç post´powanie wszczynane
w drodze publicznego og∏oszenia o koncesji, któ-
rego celem jest dokonanie przez koncesjodawc´
wyboru zainteresowanego podmiotu, z którym zo-
stanie zawarta umowa koncesji na roboty budow-
lane lub us∏ugi.

Art. 3. Ustaw´ stosuje si´ do zawierania umowy
koncesji przez:

1) organy w∏adzy publicznej, w tym organy admini-
stracji rzàdowej; 

2) jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ich
zwiàzki;

3) paƒstwowe jednostki bud˝etowe, paƒstwowe za-
k∏ady bud˝etowe i gospodarstwa pomocnicze
paƒstwowych jednostek bud˝etowych;

4) inne ni˝ wymienione w pkt 1—3 podmioty, które
ustanowione zosta∏y w szczególnym celu zaspoka-
jania potrzeb o charakterze powszechnym, które
nie majà charakteru przemys∏owego ani handlo-
wego, posiadajà osobowoÊç prawnà oraz:

a) finansowane sà w ponad 50 % przez podmioty,
o których mowa w pkt 1 lub 2, lub

b) których zarzàd podlega nadzorowi ze strony
podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub

c) w których ponad po∏owa cz∏onków organu za-
rzàdzajàcego lub nadzorczego zosta∏a wyzna-
czona przez podmioty, o których mowa w pkt 1
lub 2;

5) inne ni˝ wymienione w pkt 1—4 podmioty, które
ustanowione zosta∏y w szczególnym celu zaspoka-
jania potrzeb o charakterze powszechnym, które
nie majà charakteru przemys∏owego ani handlo-
wego, posiadajà osobowoÊç prawnà oraz:

a) finansowane sà w ponad 50 % przez podmioty,
o których mowa w pkt 4, lub
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USTAWA

z dnia 9 stycznia 2009 r.

o koncesji na roboty budowlane lub us∏ugi1) 2)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordy-
nacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na robo-
ty budowlane, dostawy i us∏ugi (Dz. Urz. L 134
z 30.04.2004, str. 114).

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´ z dnia
27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym, ustaw´ z dnia 20 grud-
nia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustaw´ z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych
i ustaw´ z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoÊci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
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b) których zarzàd podlega nadzorowi ze strony
podmiotów, o których mowa w pkt 4, lub

c) w których ponad po∏owa cz∏onków organu za-
rzàdzajàcego lub nadzorczego zosta∏a wyzna-
czona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.

Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje si´ w przy-
padku zawierania umowy:

1) obj´tej tajemnicà paƒstwowà zgodnie z przepisa-
mi o ochronie informacji niejawnych albo je˝eli jej
wykonaniu muszà towarzyszyç szczególne Êrodki
bezpieczeƒstwa albo je˝eli wymaga tego ochrona
podstawowych interesów paƒstwa;

2) przez koncesjodawców wykonujàcych co najmniej
jeden z nast´pujàcych rodzajów dzia∏alnoÊci:

a) udost´pnianie publicznej sieci telekomunikacyj-
nej,

b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej,

c) Êwiadczenie publicznie dost´pnych us∏ug tele-
komunikacyjnych za pomocà publicznej sieci
telekomunikacyjnej lub us∏ug poczty elektro-
nicznej za pomocà takiej sieci

— je˝eli umowa ma zostaç zawarta wy∏àcznie
w celu wykonywania takiego rodzaju dzia∏alnoÊci;

3) na podstawie szczególnej procedury organizacji
mi´dzynarodowej odmiennej od okreÊlonej w usta-
wie;

4) na podstawie umowy mi´dzynarodowej, której
stronà jest Rzeczpospolita Polska, dotyczàcej sta-
cjonowania wojsk, je˝eli umowa ta przewiduje in-
ne ni˝ ustawa procedury zawierania umowy kon-
cesji;

5) na podstawie umowy mi´dzynarodowej zawartej
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a paƒstwem nie-
b´dàcym cz∏onkiem Unii Europejskiej lub wieloma
takimi paƒstwami, dotyczàcej wdro˝enia lub reali-
zacji przedsi´wzi´cia przez strony tej umowy, je˝e-
li umowa ta przewiduje inne ni˝ ustawa procedu-
ry zawierania umowy koncesji;

6) z zainteresowanym podmiotem, który z mocy pra-
wa ma wy∏àczne prawo do wykonywania dzia∏al-
noÊci b´dàcej przedmiotem koncesji;

7) na us∏ugi — je˝eli wymaga tego interes publiczny,
który mo˝e byç zwiàzany w szczególnoÊci z zagro-
˝eniem ciàg∏oÊci realizowania zadania b´dàcego
przedmiotem koncesji na us∏ugi, a którego wystà-
pienia koncesjodawca dochowujàc nale˝ytej sta-
rannoÊci nie móg∏ przewidzieç, z zastrze˝eniem
ust. 2. 

2. Zawierajàc umow´, o której mowa w ust. 1
pkt 7, wszczyna si´ post´powanie o zawarcie umowy
koncesji. Umowa zawarta w trybie ust. 1 pkt 7 nie mo-
˝e obowiàzywaç d∏u˝ej ni˝ do dnia zakoƒczenia tego
post´powania. 

Art. 5. Do czynnoÊci podejmowanych przez konce-
sjodawc´ i zainteresowane podmioty w post´powa-
niu o zawarcie umowy koncesji oraz do umów konce-

sji stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.3)), je˝eli przepisy ustawy nie stanowià ina-
czej.

Rozdzia∏ 2

Post´powanie o zawarcie umowy koncesji

Art. 6. Koncesjodawca przygotowujàc i prowadzàc
post´powanie o zawarcie umowy koncesji, zwane da-
lej „post´powaniem”, jest obowiàzany zapewniç rów-
ne i niedyskryminacyjne traktowanie zainteresowa-
nych podmiotów, dzia∏aç w sposób przejrzysty oraz
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Art. 7. 1. Koncesjodawca jest obowiàzany doko-
naç opisu przedmiotu koncesji w sposób umo˝liwiajà-
cy zainteresowanym podmiotom jednakowy dost´p
do wykonywania koncesji oraz w sposób, który nie
stwarza ograniczeƒ konkurencji w dost´pie do wyko-
nywania koncesji.

2. Opisu przedmiotu koncesji dokonuje si´ przez:

1) odniesienie do specyfikacji technicznej;

2) charakterystyk´ lub wymagania w zakresie funk-
cjonalnoÊci, pod warunkiem, ˝e opis taki umo˝li-
wia zainteresowanym podmiotom ustalenie przed-
miotu koncesji albo

3) cz´Êciowe odniesienie si´ do specyfikacji technicz-
nej, o której mowa w pkt 1, oraz cz´Êciowe odnie-
sienie si´ do charakterystyki lub wymagaƒ w za-
kresie funkcjonalnoÊci, o których mowa w pkt 2.

3. Specyfikacja techniczna, o której mowa w ust. 2
pkt 1, powinna zawieraç odniesienia do norm przeno-
szàcych normy europejskie, europejskich aprobat
technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych,
norm mi´dzynarodowych, innych systemów referen-
cji technicznych ustanowionych przez europejskie or-
gany normalizacyjne lub — w przypadku ich braku —
do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych
lub krajowych specyfikacji technicznych odnoszàcych
si´ do projektowania, obliczania, realizacji robót,
———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117,
poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60,
poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r.
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172,
poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462,
Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538,
Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116,
poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431
i Nr 228, poz. 1506. 
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a tak˝e wykorzystania produktów oraz powinna za-
wieraç przyj´tà procedur´ oceny zgodnoÊci oferty
z wymaganiami koncesjodawcy, a ponadto:

1) w przypadku robót budowlanych — powinna do-
tyczyç ca∏oÊci zaleceƒ technicznych okreÊlajàcych
wymagane cechy materia∏u lub dostawy, w szcze-
gólnoÊci poziomu oddzia∏ywania na Êrodowisko,
dostosowania do potrzeb wszystkich u˝ytkowni-
ków, funkcjonalnoÊci, bezpieczeƒstwa, wymiarów,
procedury dotyczàcej zapewnienia jakoÊci, metod
produkcji, a tak˝e zasad dotyczàcych projektowa-
nia i kosztorysowania, warunków testowania, kon-
troli i odbioru obiektów budowlanych, metod
i technik budowy oraz innych warunków technicz-
nych, które koncesjodawca mo˝e okreÊliç zgodnie
z odr´bnymi przepisami;

2) w przypadku us∏ug — powinna dotyczyç wymaga-
nych cech us∏ugi, w szczególnoÊci poziomu jako-
Êci, poziomu oddzia∏ywania na Êrodowisko, dosto-
sowania do potrzeb wszystkich u˝ytkowników.

4. Opis przedmiotu koncesji nie mo˝e zawieraç
znaków towarowych, patentów, oznaczenia typu, po-
chodzenia lub produkcji, które mog∏yby prowadziç do
uprzywilejowania lub wyeliminowania zainteresowa-
nego podmiotu z post´powania. Opis taki jest dopusz-
czalny w uzasadnionych przypadkach, gdy koncesjo-
dawca nie mo˝e opisaç przedmiotu koncesji zgodnie
z ust. 3, a opisowi takiemu towarzyszà wyrazy „lub
równowa˝ny”.

Art. 8. 1. Gdy opis przedmiotu koncesji zosta∏ do-
konany za pomocà specyfikacji technicznej, o której
mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, a roboty budowlane lub
us∏ugi b´dàce przedmiotem oferty nie sà zgodne z tà
specyfikacjà, koncesjodawca nie mo˝e uznaç oferty za
nieodpowiadajàcà wymaganiom, je˝eli oferent uza-
sadni w ofercie, ˝e proponowane przez niego rozwià-
zania sà równowa˝ne w stosunku do wymagaƒ okreÊ-
lonych w specyfikacji technicznej. 

2. Gdy opis przedmiotu koncesji zosta∏ dokonany
za pomocà charakterystyki lub wymagaƒ w zakresie
funkcjonalnoÊci, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2,
koncesjodawca nie mo˝e uznaç oferty za nieodpowia-
dajàcà wymaganiom, je˝eli oferent uzasadni w ofer-
cie, ˝e oferowane przez niego roboty budowlane lub
us∏ugi sà zgodne z normami przenoszàcymi normy
europejskie, europejskimi aprobatami technicznymi,
wspólnymi specyfikacjami technicznymi, normami
mi´dzynarodowymi lub innymi systemami referencji
technicznych ustanowionymi przez europejskie orga-
ny normalizacyjne oraz gdy odpowiadajà one charak-
terystyce lub wymaganiom w zakresie funkcjonalno-
Êci okreÊlonym przez koncesjodawc´.

Art. 9. 1. Podstawà obliczenia szacunkowej warto-
Êci koncesji na roboty budowlane jest, ustalona przez
koncesjodawc´ z nale˝ytà starannoÊcià, kwota nieza-
wierajàca podatku od towarów i us∏ug, która uwzgl´d-
nia szacunkowy koszt robót budowlanych oraz szacun-
kowà ca∏kowità wartoÊç dostaw niezb´dnych do ich
wykonania oddanych przez koncesjodawc´ do dyspo-
zycji koncesjonariusza, bez wzgl´du na planowany
sposób zap∏aty wynagrodzenia koncesjonariusza. 

2. Podstawà obliczenia szacunkowej wartoÊci kon-
cesji na us∏ugi jest, ustalona przez koncesjodawc´
z nale˝ytà starannoÊcià, kwota niezawierajàca podat-

ku od towarów i us∏ug, która uwzgl´dnia szacunkowy
koszt Êwiadczonych us∏ug, bez wzgl´du na planowa-
ny sposób zap∏aty wynagrodzenia koncesjonariusza.

Art. 10. 1. Koncesjodawca wszczyna post´powa-
nie przez publikacj´ og∏oszenia o koncesji.

2. Koncesjodawca zamieszcza og∏oszenie o konce-
sji na us∏ugi w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych,
udost´pnianym na stronach portalu internetowego
Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

3. Koncesjodawca przesy∏a og∏oszenie o koncesji
na roboty budowlane Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, drogà elektronicznà, zgodnie
z formà i procedurami wskazanymi na stronie interne-
towej, o której mowa w ust. 3 za∏àcznika VIII do dyrek-
tywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji proce-
dur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty bu-
dowlane, dostawy i us∏ugi (Dz. Urz. L 134 z 30.04.2004,
str. 114), oraz zgodnie z wzorem okreÊlonym w rozpo-
rzàdzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 wrzeÊ-
nia 2005 r. ustanawiajàcym standardowe formula-
rze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur udzie-
lania zamówieƒ publicznych zgodnie z dyrektywa-
mi 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, str. 1). 

4. Niezw∏ocznie po zamieszczeniu og∏oszenia
o koncesji na us∏ugi lub po przes∏aniu og∏oszenia
o koncesji na roboty budowlane, koncesjodawca za-
mieszcza tak˝e odpowiednie og∏oszenie o koncesji
w miejscu powszechnie dost´pnym w swojej siedzibie
oraz na swojej stronie internetowej, o ile takà posiada. 

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór og∏oszenia o koncesji na us∏ugi, za-
mieszczanego w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych,
majàc na wzgl´dzie zakres wymaganych ustawà infor-
macji, które powinna zawieraç treÊç og∏oszenia o kon-
cesji.

Art. 11. Og∏oszenie o koncesji zawiera w szczegól-
noÊci:

1) nazw´ (firm´) i adres koncesjodawcy;

2) okreÊlenie przedmiotu koncesji;

3) wskazanie miejsca i terminu sk∏adania wniosków
o zawarcie umowy koncesji;

4) opis potrzeb i wymagaƒ koncesjodawcy lub infor-
macj´ o sposobie uzyskania tego opisu;

5) termin wykonania przedmiotu koncesji, o ile jest
to podyktowane specyfikà zawieranej umowy
koncesji;

6) warunki udzia∏u oraz opis sposobu dokonywania
oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´po-
waniu;

7) informacj´ o dokumentach sk∏adanych przez ofe-
renta, którego oferta zostanie uznana za najko-
rzystniejszà albo oferenta, który z∏o˝y najkorzyst-
niejszà ofert´ spoÊród pozosta∏ych ofert, o którym
mowa w art. 21 ust. 3, w celu potwierdzenia spe∏-
niania warunków udzia∏u w post´powaniu;

8) informacj´ na temat wadium, o ile jego wniesie-
nie jest wymagane;
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9) kryteria oceny ofert, jakimi koncesjodawca b´dzie
si´ kierowa∏ przy wyborze oferty najkorzystniej-
szej oraz, o ile to mo˝liwe, ich znaczenie;

10) warunki uznania oferty za nieodpowiadajàcà wy-
maganiom koncesjodawcy, skutkujàce niedopusz-
czeniem oferty do oceny i porównania;

11) okolicznoÊci uzasadniajàce odwo∏anie post´po-
wania.

Art. 12. 1. Je˝eli wartoÊç przedmiotu koncesji jest
mniejsza od kwoty okreÊlonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505), od
której jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania Urz´-
dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
og∏oszeƒ o zamówieniach na roboty budowlane, ter-
min sk∏adania wniosków o zawarcie umowy koncesji
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 21 dni od dnia, odpowiednio,
zamieszczenia og∏oszenia o koncesji na us∏ugi w Biu-
letynie Zamówieƒ Publicznych lub przes∏ania og∏osze-
nia o koncesji na roboty budowlane Urz´dowi Oficjal-
nych Publikacji Wspólnot Europejskich. Termin ten
mo˝e zostaç skrócony do 14 dni ze wzgl´du na ko-
niecznoÊç pilnego zawarcia umowy koncesji.

2. Je˝eli wartoÊç przedmiotu koncesji jest równa
lub przekracza równowartoÊç kwoty, o której mowa
w ust. 1, termin sk∏adania wniosków o zawarcie umo-
wy koncesji nie mo˝e byç krótszy ni˝ 45 dni od dnia,
odpowiednio, zamieszczenia og∏oszenia o koncesji na
us∏ugi w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych lub przes∏a-
nia og∏oszenia o koncesji na roboty budowlane Urz´-
dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Art. 13. 1. Zainteresowany podmiot sk∏ada wnio-
sek o zawarcie umowy koncesji, zwany dalej „wnios-
kiem”, zawierajàcy oÊwiadczenie o zg∏oszeniu udzia∏u
w post´powaniu oraz oÊwiadczenie o spe∏nianiu opi-
sanych w og∏oszeniu o koncesji warunków udzia∏u
dotyczàcych: 

1) zdolnoÊci ekonomicznej i finansowej;

2) kwalifikacji technicznych lub zawodowych, w tym:

a) posiadania niezb´dnej wiedzy i doÊwiadczenia,

b) dysponowania potencja∏em technicznym,

c) dysponowania osobami zdolnymi do wykona-
nia przedmiotu koncesji;

3) uprawnieƒ do wykonywania okreÊlonej dzia∏alno-
Êci lub czynnoÊci, je˝eli ustawy nak∏adajà obowià-
zek posiadania takich uprawnieƒ;

4) niekaralnoÊci zainteresowanego podmiotu albo
wspólnika, partnera, komplementariusza, cz∏onka
zarzàdu zainteresowanego podmiotu, za przest´p-
stwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o za-
warcie umowy koncesji lub post´powaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, przest´p-
stwo przeciwko prawom osób wykonujàcych prac´
zarobkowà, przest´pstwo przekupstwa, przest´p-
stwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzy-
Êci majàtkowych, a tak˝e za przest´pstwo skarbowe
lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizowanej grupie
albo zwiàzku majàcych na celu pope∏nienie prze-
st´pstwa lub przest´pstwa skarbowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç równie˝ inne oÊwiadczenia zwiàzane z wyko-
nywaniem przedmiotu koncesji w przypadku, gdy wy-
móg taki zosta∏ przewidziany w og∏oszeniu o koncesji.

3. W przypadku niez∏o˝enia przez zainteresowany
podmiot oÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, lub
z∏o˝enia ich w niepe∏nym zakresie, koncesjodawca in-
formuje go o nieprzyj´ciu wniosku.

Art. 14. 1. Koncesjodawca zaprasza do udzia∏u
w negocjacjach kandydatów, którzy z∏o˝yli wnioski
zgodnie z art. 13. 

2. Prowadzone negocjacje mogà dotyczyç wszyst-
kich aspektów koncesji, w tym aspektów technicz-
nych, finansowych i prawnych.

3. O zakoƒczeniu negocjacji koncesjodawca infor-
muje wszystkich kandydatów. Protokó∏ z prowadzo-
nych negocjacji jest jawny.

4. W wyniku przeprowadzonych negocjacji konce-
sjodawca mo˝e przed zaproszeniem do sk∏adania
ofert dokonaç zmiany wymagaƒ okreÊlonych w og∏o-
szeniu o koncesji. 

Art. 15. 1. Koncesjodawca zaprasza do z∏o˝enia
ofert kandydatów, z którymi prowadzi∏ negocjacje
przesy∏ajàc im opis warunków koncesji.

2. Opis warunków koncesji zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ (firm´) i adres koncesjodawcy;

2) opis przedmiotu koncesji;

3) wskazanie miejsca i terminu sk∏adania ofert;

4) termin zwiàzania ofertà;

5) termin wykonania przedmiotu koncesji, o ile jest
to podyktowane specyfikà koncesji;

6) okreÊlenie op∏at za korzystanie z przedmiotu kon-
cesji przez koncesjonariusza lub podmioty trzecie
lub sposób ich ustalania, o ile jest to podyktowa-
ne specyfikà koncesji;

7) warunki udzia∏u oraz opis sposobu dokonywania
oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´po-
waniu;

8) informacj´ o dokumentach sk∏adanych przez zain-
teresowany podmiot, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszà, w celu potwierdzenia
spe∏niania warunków udzia∏u;

9) informacj´ na temat wadium, o ile obowiàzek jego
wniesienia by∏ przewidziany w og∏oszeniu o kon-
cesji;

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

11) warunki uznania oferty za niespe∏niajàcà wyma-
gaƒ koncesjodawcy, skutkujàce niedopuszcze-
niem oferty do oceny i porównania;

12) okolicznoÊci uzasadniajàce odwo∏anie post´po-
wania;

13) pouczenie o prawie do wniesienia skargi na czyn-
noÊci podejmowane przez koncesjodawc´ w trak-
cie post´powania.
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3. Koncesjodawca wyznacza termin sk∏adania ofert,
z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego do przygotowa-
nia i z∏o˝enia oferty.

Art. 16. 1. Koncesjodawca mo˝e ˝àdaç od oferen-
tów z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, sprecyzowania lub dopraco-
wania z∏o˝onych ofert. 

2. WyjaÊnienie, sprecyzowanie, dopracowanie lub
dodatkowe informacje nie mogà prowadziç do zmiany
oferty lub warunków zawartych w opisie warunków
koncesji, o którym mowa w art. 15 ust. 2, która mog∏a-
by prowadziç do naruszenia zasad uczciwej konkuren-
cji lub mog∏aby mieç charakter dyskryminacyjny.

Art. 17. 1. Koncesjodawca wybiera ofert´ najko-
rzystniejszà spoÊród ofert spe∏niajàcych wymagania
okreÊlone w opisie warunków koncesji, na podstawie
kryteriów oceny ofert okreÊlonych w tym opisie.

2. Koncesjodawca mo˝e prowadziç post´powanie
tak˝e w przypadku, gdy wp∏yn´∏a tylko jedna oferta.

3. Kryteriami, na podstawie których koncesjodaw-
ca wybiera ofert´, mogà byç w szczególnoÊci: czas
trwania koncesji, wysokoÊç wspó∏finansowania przed-
miotu koncesji ze Êrodków oferenta, koszty u˝ytkowa-
nia przedmiotu koncesji, wysokoÊç op∏aty za us∏ug´
Êwiadczonà na rzecz osób trzecich korzystajàcych
z przedmiotu koncesji, jakoÊç wykonania, wartoÊç
techniczna, w∏aÊciwoÊci estetyczne i funkcjonalne,
aspekty Êrodowiskowe, rentownoÊç, termin wykona-
nia przedmiotu koncesji.

4. Kryteria oceny ofert w post´powaniu o zawarcie
umowy koncesji na roboty budowlane mogà dotyczyç
równie˝ w∏aÊciwoÊci zainteresowanego podmiotu.

5. Koncesjodawca informuje oferentów o wyborze
oferty najkorzystniejszej podajàc uzasadnienie. Infor-
macja o wyborze oferty najkorzystniejszej zawiera
równie˝ powody niedopuszczenia ofert do oceny i po-
równania.

Art. 18. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, oferent, którego
oferta zosta∏a uznana za najkorzystniejszà, jest obo-
wiàzany w terminie wskazanym przez koncesjodawc´
z∏o˝yç wskazane w opisie warunków koncesji doku-
menty potwierdzajàce spe∏nianie warunków udzia∏u
w post´powaniu.

2. Je˝eli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny
oferent, którego oferta zosta∏a uznana za najkorzyst-
niejszà, nie mo˝e przedstawiç dokumentów wymaga-
nych przez koncesjodawc´, mo˝e udowodniç swà sy-
tuacj´ ekonomicznà i finansowà za pomocà ka˝dego
innego dokumentu, który koncesjodawca uzna za od-
powiedni.

3. Oferent, w zakresie spe∏niania warunków okreÊ-
lonych w art. 15 ust. 2 pkt 7, mo˝e polegaç na zdolno-
Êci innych podmiotów, niezale˝nie od charakteru
prawnego ∏àczàcych go z nimi powiàzaƒ. Musi on
w takiej sytuacji wykazaç koncesjodawcy, ˝e b´dzie
spe∏nia∏ warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1
pkt 1—3, niezb´dne do wykonania koncesji. Oferent
przedstawia w tym celu stosowne zobowiàzania tych
podmiotów w zakresie realizacji koncesji. 

Art. 19. 1. Koncesjodawca odwo∏uje post´powa-
nie, o ile zaistniejà okolicznoÊci przewidziane w og∏o-
szeniu o koncesji.

2. Zastrze˝enie w og∏oszeniu o koncesji mo˝liwo-
Êci odwo∏ania post´powania bez podania przyczyn
jest niewa˝ne.

Art. 20. 1. Koncesjodawca sporzàdza protokó∏
z post´powania zawierajàcy w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie daty wszcz´cia post´powania oraz miej-
sca, w którym opublikowano og∏oszenie o koncesji;

2) okreÊlenie przedmiotu koncesji;

3) wskazanie kandydatów, z którymi koncesjodawca
prowadzi∏ negocjacje, oraz przyczyn niezaprosze-
nia do negocjacji innych kandydatów;

4) streszczenie oceny i porównania ofert;

5) informacj´ o ofercie najkorzystniejszej oraz infor-
macj´ dotyczàcà oceny kolejnych z∏o˝onych ofert,
poczynajàc od oferty ocenionej najwy˝ej; 

6) okolicznoÊci uzasadniajàce niedopuszczenie do
oceny i porównania oferty;

7) okolicznoÊci uzasadniajàce odwo∏anie post´po-
wania.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, jest jawny.

Rozdzia∏ 3

Umowa koncesji

Art. 21. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, koncesjodawca
zawiera umow´ z oferentem, którego oferta zosta∏a
uznana za najkorzystniejszà nie wczeÊniej ni˝ w termi-
nie 10 dni od dnia przes∏ania oferentom informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem lub drogà
elektronicznà, a w przypadku przes∏ania informacji
w inny sposób — nie wczeÊniej ni˝ w terminie 15 dni
od dnia jej przes∏ania.

2. Zachowanie terminu okreÊlonego w ust. 1 nie
jest wymagane, gdy w post´powaniu wp∏yn´∏a tylko
jedna oferta lub gdy wartoÊç przedmiotu koncesji jest
mniejsza od kwoty okreÊlonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, od której jest
uzale˝niony obowiàzek przekazywania Urz´dowi Ofi-
cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og∏oszeƒ
o zamówieniach na roboty budowlane.

3. Je˝eli oferent, którego oferta zosta∏a uznana za
najkorzystniejszà, uchyla si´ od zawarcia umowy,
w szczególnoÊci przez niez∏o˝enie wymaganych doku-
mentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków
udzia∏u w post´powaniu, koncesjodawca mo˝e za-
wrzeç umow´ z oferentem, który z∏o˝y∏ najkorzyst-
niejszà ofert´ spoÊród pozosta∏ych ofert spe∏niajà-
cych wymagania okreÊlone w opisie warunków kon-
cesji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, konce-
sjodawca zachowuje pobranà od oferenta uchylajàce-
go si´ od zawarcia umowy kwot´ pieni´˝nà z tytu∏u
wadium albo dochodzi zaspokojenia tej kwoty z przed-
miotu zabezpieczenia, o ile wniesienie wadium by∏o
wymagane.

5. Umowa koncesji wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci.
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Art. 22. 1. Umowa koncesji zawiera:

1) okreÊlenie przedmiotu koncesji;

2) termin wykonania przedmiotu koncesji;

3) okres obowiàzywania umowy koncesji;

4) sposób wynagrodzenia koncesjonariusza;

5) okreÊlenie p∏atnoÊci koncesjodawcy na rzecz kon-
cesjonariusza;

6) wskazanie i podzia∏ ryzyka mi´dzy koncesjodawc´
a koncesjonariusza zwiàzanego z wykonywaniem
przedmiotu koncesji;

7) normy jakoÊciowe, wymagania i standardy stoso-
wane przy wykonywaniu przedmiotu koncesji;

8) uprawnienia koncesjodawcy w zakresie kontroli
wykonywania koncesji przez koncesjonariusza;

9) warunki przed∏u˝enia lub skrócenia okresu obo-
wiàzywania umowy koncesji;

10) warunki i sposób rozwiàzania umowy koncesji;

11) warunki i zakres odpowiedzialnoÊci stron z tytu∏u
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umo-
wy koncesji;

12) warunki i zakres ubezpieczeƒ wykonywania przed-
miotu koncesji;

13) wykaz dokumentów, jakie strony umowy koncesji
sà obowiàzane uzyskaç lub dostarczyç w celu re-
alizacji umowy wraz z podaniem terminów, w ja-
kich powinno to nastàpiç;

14) tryb i warunki rozwiàzywania sporów zwiàzanych
z realizacjà umowy koncesji.

2. W umowie koncesji, je˝eli wynika to z przedmio-
tu koncesji, mogà byç zawarte, w szczególnoÊci, po-
stanowienia dotyczàce:

1) warunków i sposobu udost´pnienia koncesjona-
riuszowi sk∏adników majàtkowych niezb´dnych
do wykonania przedmiotu koncesji;

2) op∏at lub sposobu ustalania ich wysokoÊci, pobie-
ranych przez koncesjonariusza od osób trzecich
z tytu∏u korzystania z przedmiotu koncesji;

3) warunków dopuszczalnoÊci podwykonawstwa.

Art. 23. 1. Zakazuje si´ zmian postanowieƒ zawar-
tej umowy w stosunku do treÊci oferty, na podstawie
której zawarto umow´ koncesji, chyba ˝e koniecznoÊç
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoÊci,
których nie mo˝na by∏o przewidzieç w dniu zawarcia
umowy.

2. Zmiana umowy koncesji dokonana z narusze-
niem ust. 1 jest niewa˝na.

Art. 24. 1. Okres, na który zostaje zawarta umowa
koncesji, powinien uwzgl´dniaç zwrot nak∏adów kon-
cesjonariusza poniesionych w zwiàzku z wykonywa-
niem koncesji i nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝:

1) w przypadku koncesji na roboty budowlane —
30 lat;

2) w przypadku koncesji na us∏ugi — 15 lat.

2. W przypadku gdy przewidziany okres zwrotu
nak∏adów koncesjonariusza poniesionych w zwiàzku
z wykonywaniem koncesji jest d∏u˝szy ni˝ okres,
o którym mowa w ust. 1, umowa mo˝e zostaç zawar-
ta na okres d∏u˝szy. 

3. W przypadku zawarcia umowy na okres d∏u˝szy
ni˝ okreÊlony w ust. 1 z naruszeniem zasad okreÊlo-
nych w ust. 2 uznaje si´, ˝e umowa jest zawarta odpo-
wiednio na okres 30 lub 15 lat. 

Art. 25. 1. Koncesjodawca mo˝e zawrzeç z konce-
sjonariuszem dodatkowà umow´ na wykonanie robót
budowlanych nieobj´tych koncesjà, je˝eli z uwagi na
okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç
w chwili zawierania umowy koncesji, sta∏y si´ one
niezb´dne do wykonania okreÊlonego w koncesji
obiektu budowlanego w przypadku, gdy roboty bu-
dowlane: 

1) ze wzgl´dów technicznych lub ekonomicznych nie
mogà zostaç oddzielone od przedmiotu obj´tego
koncesjà w sposób nieucià˝liwy dla koncesjodaw-
cy lub

2) mogà zostaç oddzielone od wykonania przedmio-
tu obj´tego koncesjà, ale sà bezwzgl´dnie nie-
zb´dne do jego zakoƒczenia.

2. ¸àczna wartoÊç dodatkowej umowy na roboty
budowlane nie mo˝e przekroczyç 50 % wartoÊci kon-
cesji.

3. Umowa zawarta z naruszeniem ust. 1 lub 2 jest
niewa˝na.

Art. 26. Do udzielania przez koncesjonariuszy za-
mówieƒ publicznych w celu wykonania przedmiotu
koncesji stosuje si´ art. 131 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych. 

Rozdzia∏ 4

Skarga

Art. 27. 1. Zainteresowanemu podmiotowi, które-
go interes prawny w zawarciu umowy koncesji dozna∏
lub mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku czynnoÊci pod-
j´tych przez koncesjodawc´ z naruszeniem przepisów
ustawy, przys∏uguje prawo do wniesienia skargi do
sàdu administracyjnego.

2. W post´powaniu toczàcym si´ wskutek wniesie-
nia skargi stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên.
zm.4)), je˝eli przepisy niniejszego rozdzia∏u nie stano-
wià inaczej.

Art. 28. 1. Skarg´ wnosi si´ do wojewódzkiego sà-
du administracyjnego w∏aÊciwego dla siedziby konce-
sjodawcy w terminie 10 dni od dnia, w którym skar˝à-
cy powzià∏ lub przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
móg∏ powziàç informacj´ o czynnoÊci podj´tej przez
koncesjodawc´ w sprawie.

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169,
poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r.
Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590,
z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121 poz. 831 i Nr 221,
poz. 1650 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216,
poz. 1367.



Dziennik Ustaw Nr 19 — 2123 — Poz. 101

2. Od pism wszczynajàcych post´powanie przed
sàdem administracyjnym pobiera si´ wpis sta∏y w wy-
sokoÊci okreÊlonej w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo
o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi.

3. Skarg´ do sàdu wnosi si´ za poÊrednictwem
koncesjodawcy, którego czynnoÊç jest przedmiotem
skargi.

4. Koncesjodawca, o którym mowa w ust. 3, prze-
kazuje skarg´ sàdowi wraz z aktami sprawy i odpo-
wiedzià na skarg´ w terminie 10 dni od dnia jej wnie-
sienia.

5. Koncesjodawca, którego czynnoÊç zaskar˝ono,
mo˝e w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci uwzgl´dniç skar-
g´ w ca∏oÊci do dnia rozpocz´cia rozprawy.

Art. 29. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, wniesienie skar-
gi na czynnoÊç wyboru oferty najkorzystniejszej
wstrzymuje prawo do zawarcia umowy z oferentem,
którego oferta zosta∏a uznana za najkorzystniejszà, do
czasu og∏oszenia orzeczenia w sprawie przez woje-
wódzki sàd administracyjny.

2. Na wniosek koncesjodawcy, wojewódzki sàd
administracyjny na posiedzeniu niejawnym, mo˝e,
w drodze postanowienia, wyraziç zgod´ na zawarcie
umowy koncesji. Wyra˝enie zgody jest dopuszczalne,
je˝eli negatywne konsekwencje wstrzymania zawar-
cia umowy dla interesu publicznego mog∏yby prze-
wy˝szyç wynikajàce z tego korzyÊci dla ochrony
wszystkich interesów, co do których zachodzi prawdo-
podobieƒstwo doznania uszczerbku w wyniku czyn-
noÊci podj´tych przez koncesjodawc´ w post´powa-
niu o zawarcie umowy koncesji.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, nie
przys∏uguje za˝alenie.

Art. 30. 1. Sàd nie mo˝e orzekaç co do zarzutów
i wniosków, które nie by∏y zawarte w skardze.

2. Sàd, uwzgl´dniajàc skarg´, uchyla czynnoÊci
podj´te przez koncesjodawc´, je˝eli stwierdzi naru-
szenie przepisów ustawy, które mia∏o wp∏yw na wynik
post´powania o zawarcie umowy koncesji.

3. W przypadku zawarcia umowy koncesji, w try-
bie art. 29 ust. 2, sàd, uwzgl´dniajàc skarg´, mo˝e od-
stàpiç od uchylenia czynnoÊci koncesjodawcy podj´-
tych w post´powaniu o zawarcie umowy koncesji,
w uzasadnionych przypadkach, w których uchylenie
czynnoÊci mog∏oby wywo∏aç niewspó∏mierne nega-
tywne skutki dla interesu publicznego.

4. W przypadku odstàpienia od uchylenia czynnoÊci
koncesjodawcy z przyczyn wskazanych w ust. 3, skar˝à-
cemu, który poniós∏ szkod´ w wyniku naruszenia prze-
pisów ustawy, które mia∏o wp∏yw na wynik post´po-
wania o zawarcie umowy koncesji, przys∏uguje rosz-
czenie o odszkodowanie na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

5. W przypadku zawarcia umowy koncesji po og∏o-
szeniu orzeczenia przez wojewódzki sàd administra-
cyjny, przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 31. Sàd rozpoznaje skarg´ niezw∏ocznie, nie
póêniej jednak ni˝ w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia akt wraz z odpowiedzià na skarg´.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 32. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z póên. zm.5)) w art. 13a dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowla-
ne lub us∏ugi (Dz. U. Nr 19, poz. 101)”.

Art. 33. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên.
zm.6)) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. Autostrady i drogi ekspresowe okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 1
ust. 2 i 4, mogà byç budowane i eksploato-
wane albo wy∏àcznie eksploatowane na za-
sadach okreÊlonych w ustawie z dnia
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty bu-
dowlane lub us∏ugi (Dz. U. Nr 19, poz. 101)”.

Art. 34. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o go-
spodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
z póên. zm.7)) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà po-
wierzaç wykonywanie zadaƒ z zakresu gospodar-
ki komunalnej osobom fizycznym, osobom praw-
nym lub jednostkom organizacyjnym nieposia-
dajàcym osobowoÊci prawnej, w drodze umowy
na zasadach ogólnych — z uwzgl´dnieniem prze-
pisów o finansach publicznych lub, odpowied-
nio, przepisów o partnerstwie publiczno-prywat-
nym, przepisów o koncesji na roboty budowlane
lub us∏ugi, przepisów o zamówieniach publicz-
nych i przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i o wolontariacie.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 2 uchyla si´ pkt 4;

2) w art. 3 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) podmioty, z którymi zawarto umow´ koncesji
na roboty budowlane na podstawie ustawy
z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub us∏ugi (Dz. U. Nr 19, poz. 101),
w zakresie, w jakim udzielajà zamówienia
w celu jej wykonania.”;

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r.
Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
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3) w art. 4 dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji
na us∏ugi w rozumieniu ustawy z dnia
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty bu-
dowlane lub us∏ugi.”;

4) w dziale III tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:
„Udzielanie zamówieƒ przez koncesjonariuszy ro-
bót budowlanych”;

5) uchyla si´ art. 128—130;

6) w art. 131 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot, z którym zawarto umow´ koncesji na
roboty budowlane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na
roboty budowlane lub us∏ugi, zwany dalej
„koncesjonariuszem”, który jest zamawiajà-
cym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1—3a i 5,
jest obowiàzany stosowaç przepisy ustawy do
udzielania zamówieƒ wynikajàcych z wykony-
wania koncesji.”;

7) w art. 142 w ust. 4 uchyla si´ pkt 4.

Art. 36. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o od-
powiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551) po art. 17 do-
daje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest zawarcie umowy kon-
cesji:

1) z koncesjonariuszem, który nie zosta∏
wybrany zgodnie z przepisami o kon-
cesji na roboty budowlane lub us∏ugi;

2) z naruszeniem przepisów o koncesji
na roboty budowlane lub us∏ugi doty-
czàcych obowiàzku przekazania lub
zamieszczenia og∏oszenia w post´po-
waniu o zawarcie umowy koncesji;

3) której przedmiot lub warunki zosta∏y
okreÊlone w sposób naruszajàcy za-
sady uczciwej konkurencji;

4) z innym, ni˝ wymienione w pkt 1—3,
naruszeniem przepisów o koncesji na
roboty budowlane lub us∏ugi, je˝eli
naruszenie to mia∏o wp∏yw na wynik
post´powania o zawarcie umowy
koncesji.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest zawarcie umowy kon-
cesji:

1) bez zachowania formy pisemnej;

2) z pomini´ciem terminu, w jakim mo-
˝e ona byç zawarta, z wy∏àczeniem
przypadków dopuszczonych w prze-
pisach o koncesji na roboty budowla-
ne lub us∏ugi;

3) na czas d∏u˝szy ni˝ okreÊlony w przepi-
sach o koncesji na roboty budowlane
lub us∏ugi, z wy∏àczeniem przypadków
dopuszczonych w przepisach o konce-
sji na roboty budowlane lub us∏ugi;

4) przed og∏oszeniem orzeczenia przez
wojewódzki sàd administracyjny
w sprawie skargi na czynnoÊç wybo-
ru oferty najkorzystniejszej z wy∏àcze-
niem przypadku dopuszczonego
w przepisach o koncesji na roboty bu-
dowlane lub us∏ugi.

3. Naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest odwo∏anie post´powa-
nia o zawarcie umowy koncesji z naru-
szeniem przepisów o koncesji na roboty
budowlane lub us∏ugi.

4. Naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest zmiana umowy konce-
sji z naruszeniem przepisów o koncesji
na roboty budowlane lub us∏ugi.

5. Naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest dopuszczenie przez kie-
rownika jednostki sektora finansów
publicznych do pope∏nienia naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3,
wskutek zaniedbania lub niewype∏nie-
nia obowiàzków w zakresie kontroli
finansowej.”.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 37. 1. Do post´powaƒ o udzielenie koncesji
wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówieƒ publicznych, stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

2. Do wykonywania koncesji udzielonych na pod-
stawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó-
wieƒ publicznych stosuje si´ przepisy dotychczasowe. 

Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia. 
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