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CZ¢Âå OGÓLNA

I. Wprowadzenie 

Przystàpienie do Unii Europejskiej spowodowa∏o koniecznoÊç wdro˝enia do pol-
skiego systemu prawnego rozwiàzaƒ w pe∏ni oddajàcych regulacje przyj´te w dyrek-
tywach unijnych. W przepisach dotyczàcych zamówieƒ publicznych jednà z insty-
tucji przewidzianych w dyrektywie 93/37/EWG dotyczàcej udzielania zamówieƒ na
roboty budowlane jest koncesja na roboty budowlane.

Koncesja na roboty budowlane zosta∏a zdefiniowana w art. 1 lit. d) dyrektywy ja-
ko zamówienie na roboty budowlane, z tym ˝e wynagrodzeniem za ich wykonanie
jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zap∏atà.
Koncesja w znaczeniu wynikajàcym z dyrektywy i przej´tym w rozwiàzaniach pol-
skich nie jest aktem administracyjnym, lecz szczególnà formà udzielania zamówie-
nia publicznego. 

Zgodnie z przepisami dyrektyw zamówieniem publicznym sà umowy o charak-
terze majàtkowym, zawierane pomi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà. Ich przed-
miotem w przypadku robót budowlanych jest wykonanie, albo zaprojektowanie
i wykonanie (∏àcznie) robót budowlanych lub obiektu budowlanego, albo wykona-
nie w jakikolwiek sposób obiektu budowlanego odpowiadajàcego wymaganiom
okreÊlonym przez zamawiajàcego.

Uzyskanie zamówienia polegajàcego na wykonywaniu koncesji wià˝e si´ wi´c
z rozciàgni´ciem na koncesjonariusza obowiàzku stosowania niektórych przepisów
o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim b´dzie on udziela∏ zamówieƒ
w celu jej wykonania.

KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE TO ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
NA ROBOTY BUDOWLANE, Z TYM ˚E WYNAGRODZENIEM ZA ICH
WYKONANIE JEST PRAWO DO EKSPLOATACJI OBIEKTU BUDOW-
LANEGO ALBO TAKIE PRAWO WRAZ Z ZAP¸ATÑ. 

(art. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówieƒ publicznych)
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Zgodnie z rozwiàzaniami przyj´tymi w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych
koncesja mo˝e byç udzielana przy odpowiednim stosowaniu przepisów o przetargu
nieograniczonym, przetargu ograniczonym albo negocjacji z og∏oszeniem niezale˝-
nie od przes∏anek zastosowania tego trybu. Zamawiajàcy prowadzàc post´powanie
w celu udzielenia koncesji mo˝e w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty stosowaç
kryteria dotyczàce w∏aÊciwoÊci wykonawcy, a w szczególnoÊci jego wiarygodnoÊci
technicznej, ekonomicznej i finansowej. Ponadto w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia zamawiajàcy mo˝e za˝àdaç, aby koncesjonariusz zawar∏ z innymi
podmiotami umowy o podwykonawstwo o wartoÊci stanowiàcej co najmniej 30%
wartoÊci robót, b´dàcych przedmiotem koncesji.

Wdro˝enie przepisów dotyczàcych udzielania i wykonywania koncesji na robo-
ty budowlane do polskiego systemu prawnego jest pierwszym, ale bardzo istotnym
krokiem w stron´ wprowadzenia rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych realizacj´ zadaƒ pu-
blicznych poprzez wspó∏prac´ z podmiotami prywatnymi. Koncesja stanowi wi´c
jednà z form Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

W wielu krajach europejskich Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest sta∏à prakty-
kà realizacji zadaƒ z zakresu u˝ytecznoÊci publicznej. W krajach cz∏onkowskich ja-
wi si´ równie˝ jako szansa efektywnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych
wspó∏finansowanych ze Êrodków funduszy unijnych. Ten sposób zaanga˝owania
Êrodków krajowych w inwestycje paneuropejskie spotyka si´ z akceptacjà Komisji
Europejskiej, która jednoczeÊnie zwraca uwag´ na kilka niezmiernie wa˝nych za-
sad, którymi powinny kierowaç si´ podmioty publiczne decydujàc si´ na realizacj´
przedsi´wzi´cia w systemie PPP:
– zapewnienie otwartego dost´pu podmiotów prywatnych do realizacji zadaƒ pu-

blicznych,
– zapewnienie uczciwej konkurencji w procedurze wyboru partnera,
– ochrona interesów publicznych,
– przejrzyste i precyzyjne okreÊlenie optymalnego poziomu zaanga˝owania Êrod-

ków publicznych niezb´dnych dla osiàgni´cia celu przedsi´wzi´cia,
– maksymalizacja wartoÊci dodanej uzyskiwanej dzi´ki PPP w stosunku do innych

sposobów realizacji zadaƒ.

Zasady te, majàc swoje êród∏o w tzw. prawie pierwotnym Wspólnot Europej-
skich, w∏aÊciwie w ca∏oÊci pokrywajà si´ z podstawowymi zasadami prawa dotyczàce-
go zamówieƒ publicznych. Umieszczenie przepisów o koncesji w systemie zamówieƒ
publicznych jest wi´c jak najbardziej zasadne. 
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II. Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych 
i akty wykonawcze – najwa˝niejsze informacje 

Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych, która wesz∏a w ˝ycie 2 marca 2004 roku, to
spójna, kompleksowa regulacja uwzgl´dniajàca zró˝nicowanie mechanizmów
udzielania zamówieƒ zale˝nie od ich wartoÊci. Zapewnia pe∏ne dostosowanie pol-
skiego prawa o zamówieniach publicznych do wymogów Unii Europejskiej,
wzmacnia mechanizmy ograniczajàce zjawiska korupcyjne, likwiduje zb´dne
obcià˝enia biurokratyczne wprowadzajàc rozwiàzania u∏atwiajàce przedsi´biorcom
dost´p do rynku zamówieƒ. Do treÊci ustawy zosta∏a przeniesiona istotna cz´Êç regu-
lacji znajdujàcych si´ dotychczas w rozporzàdzeniach, przez co zosta∏a zwi´kszona
stabilnoÊç przyj´tych rozwiàzaƒ. 

Ustawa pos∏uguje si´ definicjami odpowiadajàcymi definicjom zawartym w dy-
rektywach, zawiera spójny z dyrektywami katalog wy∏àczeƒ oraz wdra˝a instytucje
uregulowane w dyrektywach – procedur´ koncyliacyjnà, atestacj´, umowy ramowe,
oraz koncesje na roboty budowlane. Ustawa nak∏ada na zamawiajàcych obowiàzek
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publikacji og∏oszeƒ o zamówieniach w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej,
oraz pos∏ugiwania si´ Wspólnym S∏ownikiem Zamówieƒ (CPV). Uwzgl´dniajàc
postanowienia dyrektyw oraz wyroki Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
ustala przes∏anki stosowania poszczególnych trybów zamówienia, a tak˝e zawiera
zasady post´powania z ofertami zawierajàcymi ra˝àco niskie ceny.

Ustawa powinna byç stosowana, jeÊli wartoÊç zamówienia przekracza równo-
wartoÊç kwoty 6000 euro. Procedury udzielania zamówieƒ wià˝à si´ ÊciÊle z warto-
Êcià przedmiotu zamówienia. Przy udzielaniu zamówieƒ o mniejszej wartoÊci zosta-
∏y one w istotny sposób uproszczone, zaÊ zaostrzone rygory wprowadzono wobec
post´powaƒ o najwi´kszej wartoÊci przedmiotu zamówienia. 

Podmiotami zobowiàzanymi do stosowania procedur udzielania zamówieƒ pu-
blicznych, poza jednostkami nale˝àcymi do sektora finansów publicznych, innymi
paƒstwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej
i podmiotami dysponujàcymi Êrodkami publicznymi, sà osoby prawne, utworzone
w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemajà-
cych charakteru przemys∏owego ani handlowego, je˝eli jednostki sektora finansów
publicznych lub nieposiadajàce osobowoÊci prawnej paƒstwowe jednostki orga-
nizacyjne, pojedynczo lub wspólnie, finansujà je w ponad 50%, posiadajà ponad
po∏ow´ udzia∏ów albo akcji, sprawujà nadzór na organem zarzàdzajàcym, lub mia-
nowa∏y ponad po∏ow´ sk∏adu organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego. Sà to tzw.
„instytucje prawa publicznego”. 

W zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wytwarzaniem i dystrybucjà energii elek-
trycznej, wody pitnej, us∏ugami telekomunikacyjnymi, niektórymi rodzajami trans-
portu oraz wydobywaniem kopalin energetycznych do najwi´kszych udzielanych
zamówieƒ ustaw´ powinny stosowaç wszystkie podmioty prowadzàce takà dzia∏al-
noÊç, niezale˝nie od ich statusu formalnoprawnego.

Nowà grupà podmiotów zobowiàzanych do stosowania ustawy sà podmioty, któ-
rym podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 projektu, udzieli∏y koncesji
na roboty budowlane. Koncesjonariusze b´dà zobowiàzani stosowaç postanowienia
ustawy w zakresie, w jakim udzielajà zamówienia w celu wykonania koncesji.

Udzielajàc zamówieƒ, ka˝dy zamawiajàcy musi przestrzegaç kilku podstawo-
wych zasad: zasady jawnoÊci, zasady uczciwej konkurencji, zasady równego trakto-
wania wykonawców, zasady bezstronnoÊci, zasady pisemnoÊci. Zasadà udzielania
zamówieƒ jest równie˝ prymat przetargu nieograniczonego oraz przetargu ograni-
czonego przed innymi trybami udzielania zamówieƒ. 

Kluczowà czynnoÊcià dla przesàdzenia koniecznoÊci stosowania przepisów usta-
wy jest ustalenie wartoÊci zamówienia. Ustawa zawiera szczegó∏owe regulacje
w tym zakresie. Sposób obliczania wartoÊci zamówienia na roboty budowlane
uwzgl´dnia specyfik´ zamówieƒ, których przedmiotem jest jednoczeÊnie zaprojek-
towanie i wykonanie robót budowlanych. Je˝eli przedmiotem zamówienia jest wy-
konanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wówczas war-
toÊç zamówienia ustala si´ na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporzàdzanego
na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych
kosztów robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym.
Z kolei, je˝eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót bu-
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dowlanych, zamawiajàcy ustala wartoÊç zamówienia na podstawie planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlo-
nych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym. 

W zale˝noÊci od wartoÊci zamówienia zosta∏ zró˝nicowany sposób publikacji
og∏oszeƒ. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, og∏oszenie jest publikowane w Biuletynie Zamówieƒ Publicz-
nych. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug – 130 000 euro,
– w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówieƒ Pu-
blicznych. Z kolei gdy wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza
wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw oraz us∏ug
– równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, zamawiajàcy dodatkowo zamieszcza og∏o-
szenie w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim.

Zamówienia mogà byç udzielane w nast´pujàcych trybach:
1) przetargu nieograniczonego,
2) przetargu ograniczonego,
3) negocjacji z og∏oszeniem,
4) negocjacji bez og∏oszenia,
5) zapytania o cen´,
6) zamówienia z wolnej r´ki,
7) aukcji elektronicznej.

Dla przetargu nieograniczonego oraz przetargu ograniczonego, z racji podstawo-
wego charakteru tych trybów, nie przewidziano ˝adnych przes∏anek zastosowania.
Wybór negocjacji z og∏oszeniem, negocjacji bez og∏oszenia oraz zapytania o cen´,
a tak˝e zamówienia z wolnej r´ki i aukcji elektronicznej jest mo˝liwy wy∏àcznie
w oparciu o przes∏anki okreÊlone w ustawie. 

Zwi´kszajàc jawnoÊç post´powaƒ oraz uniemo˝liwiajàc ich niecelowe uniewa˝-
nianie ustawa zobowiàzuje zamawiajàcego do podania bezpoÊrednio przed otwar-
ciem ofert kwoty, jakà zamierza przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia. Zama-
wiajàcy nie b´dà mogli nadu˝ywaç mo˝liwoÊci uniewa˝nienia post´powania twier-
dzàc, ˝e cena oferty najkorzystniejszej przewy˝sza kwot´, którà mogà przeznaczyç
na sfinansowanie zamówienia. Uregulowania pozwalajàce na poprawianie omy∏ek
rachunkowych przez zamawiajàcego, zmniejszajà formalizm post´powania oraz
iloÊç odrzucanych z tego powodu ofert. 

Rezygnacja z obowiàzku uniewa˝nienia post´powania, gdy wp∏yn´∏y mniej ni˝
dwie oferty niepodlegajàce odrzuceniu (z wyjàtkiem post´powania prowadzonego
w trybie zapytania o cen´ i w trybie aukcji elektronicznej), umo˝liwia skuteczne
udzielanie zamówieƒ nawet w przypadku ograniczonego zainteresowania wyko-
nawców udzia∏em w post´powaniu. 

Procedurà istotnà z punktu widzenia prowadzenia inwestycji budowlanych jest
konkurs. Jego charakter jest jednak fakultatywny i od decyzji zamawiajàcego zale-
˝y, czy post´powanie o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu poprzedzi
procedurà konkursowà. 

9



Implementujàc instytucj´ przewidzianà w dyrektywie 93/37/EWG wprowadzo-
no obowiàzek stosowania procedur zamówieƒ publicznych do koncesji na roboty
budowlane. Uzyskanie zamówienia na koncesj´ wiàzaç si´ b´dzie z rozciàgni´ciem
na koncesjonariusza obowiàzku stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
w zakresie, w jakim b´dzie on udziela∏ zamówieƒ w celu jej wykonania. Koncesjo-
nariusz udzielajàc zamówieƒ b´dzie jednak˝e móg∏ skorzystaç z pewnych enumera-
tywnie wskazanych uproszczeƒ proceduralnych.

NowoÊcià w ustawie jest kontrola uprzednia majàca charakter prewencyjny,
wszczynana przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podle-
gajà jej wszystkie post´powania o wartoÊci powy˝ej 5 mln euro w przypadku dostaw
lub us∏ug oraz 10 mln euro w przypadku robót budowlanych. Mniejsze post´po-
wania b´dà kontrolowane wybiórczo. Kontrol´ przeprowadza Prezes Urz´du Za-
mówieƒ Publicznych.

Nowym instrumentem zapewniajàcym prawid∏owe stosowanie przez zamawia-
jàcego przepisów ustawy na etapie oceny ofert jest równie˝ obserwator wyznacza-
ny przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych z listy arbitrów. B´dzie on obec-
ny w trakcie prac komisji przetargowej od chwili otwarcia ofert, w post´powaniach,
w których wartoÊç zamówienia przekroczy 5 mln euro dla dostaw lub us∏ug oraz
10 mln euro dla robót budowlanych. Z prac komisji obserwator sporzàdza informa-
cj´ o przebiegu prac komisji i przedstawia jà kierownikowi zamawiajàcego oraz
Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych. 

Ka˝dy wykonawca oraz inna osoba, której interes prawny w trakcie udzielania
zamówienia zosta∏ naruszony, ma zagwarantowane prawo wnoszenia protestów
i odwo∏aƒ. Protest mo˝na wnieÊç do zamawiajàcego w terminie 7 dni od dnia, w któ-
rym wykonawca powzià∏ lub móg∏ powziàç wiadomoÊç o okolicznoÊciach stanowià-
cych podstaw´ jego wniesienia, odwo∏anie do zespo∏u arbitrów – w terminie 5 dni
od dor´czenia rozstrzygni´cia protestu lub up∏ywu terminu jego rozstrzygni´cia.
Skarg´ na wyrok zespo∏u arbitrów wnosi si´ za poÊrednictwem Prezesa Urz´du
Zamówieƒ Publicznych do sàdu okr´gowego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
lub miejsce zamieszkania zamawiajàcego.

Za naruszenie ustawy zamawiajàcy ponoszà odpowiedzialnoÊç okreÊlonà
w przepisach o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku zama-
wiajàcych spoza sektora finansów publicznych – odpowiedzialnoÊç finansowà okre-
Êlonà w samej ustawie. 

Wszystkie najwa˝niejsze akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówieƒ pu-
blicznych zosta∏y wydane. Sà to:
1. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie

szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
-u˝ytkowego. Dz. U. z dnia 16 wrzeÊnia 2004 r. Nr 202, poz. 2072.

2. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreÊlenia metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym. Dz. U. z dnia
8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389.

3. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpi-
su na list´ arbitrów, sposobu powo∏ywania komisji egzaminacyjnej i przeprowadza-
nia egzaminu oraz zakresu egzaminu. Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r. Nr 98, poz. 997.

4. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w spra-
wie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynnoÊci obserwatora oraz
wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci obserwatora. Dz. U. z dnia 23 kwietnia
2004 r. Nr 75, poz. 703.

5. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
rodzajów dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w po-
st´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich mo˝e ̋ àdaç zamawia-
jàcy od wykonawcy. Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004r. Nr 71, poz. 645.

6. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. sprawie
protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. Dz. U. z dnia 
21 kwietnia 2004r. Nr 71, poz. 646.

7. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie
regulaminu post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ. Dz. U. z dnia 7 kwiet-
nia 2004 r. Nr 56, poz. 547.

8. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie
trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urz´-
du Zamówieƒ Publicznych, sposobu powo∏ywania komisji konkursowej oraz
wymagaƒ wobec jej cz∏onków. Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2004 r. Nr 56, poz. 546.

9. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie
wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz
szczegó∏owych zasad rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym. Dz.
U. z dnia 26 marca 2004 r. Nr 49, poz. 468.

10. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
wysokoÊci wynagrodzenia przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozo-
sta∏ych cz∏onków Rady Zamówieƒ Publicznych. Dz. U. z dnia 26 marca 2004 r.
Nr 49, poz. 470.

11. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamó-
wieniach publicznych oraz jego wzoru. Dz. U. z dnia 29 marca 2004 r. Nr 50,
poz. 479. 

12. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie
wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów. Dz. U. z dnia 25 marca 2004 r.
Nr 48, poz. 461.

13. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie
wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych
oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Dz. U. z dnia 
25 marca 2004 r. Nr 48, poz. 460. 

14. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie
Êredniego kursu z∏otego w stosunku do euro stanowiàcego podstaw´ przeliczania
wartoÊci zamówieƒ publicznych. Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz. 356.
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Dwa ostatnie, niewydane jeszcze akty wykonawcze dotyczà nadania statutu
Urz´dowi Zamówieƒ Publicznych oraz okreÊlenia organów w∏aÊciwych do stwier-
dzania konkurencyjnoÊci rynków, na których dzia∏ajà podmioty zobowiàzane do
stosowania ustawy i trybu post´powania przed tymi organami. Nie dotyczà one
udzielania zamówieƒ, których przedmiotem jest koncesja na roboty budowlane. 

1. Podstawowe poj´cia ustawowe 

� Zamówienia publiczne – umowy odp∏atne zawierane
mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà, których przedmio-
tem sà us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane.

� Zamawiajàcy – osoba fizyczna, osoba prawna albo jed-
nostka organizacyjna niepo-
siadajàca osobowoÊci praw-
nej obowiàzana do stoso-

wania ustawy.

� Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowo-

Êci prawnej, która ubie-
ga si´ o udzielenie za-
mówienia publiczne-
go, z∏o˝y∏a ofert´ lub
zawar∏a umow´ w spra-
wie zamówienia publicz-
nego.

� Ârodki publiczne – Êrodki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach pu-
blicznych.

� Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojekto-
wanie i wykonanie robót budowlanych w ro-
zumieniu ustawy Prawo budowlane, a tak-
˝e wykonanie robót budowlanych przez
osob´ trzecià, zgodnie z wymaganiami
okreÊlonymi przez zamawiajàcego.

� Koncesja na roboty budowlane – zamó-
wienie publiczne na roboty budowlane,
z tym ˝e wynagrodzeniem za ich wyko-
nanie jest prawo do eksploatacji obiektu
budowlanego albo takie prawo wraz z za-
p∏atà.

12



� Najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ce-
ny i innych kryteriów odnoszàcych si´ do przedmiotu zamówienia publicznego

albo ofert´ z najni˝szà cenà, a w przypadku zamówieƒ publicznych
w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie
mo˝na z góry opisaç w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy – oferta,
która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów od-
noszàcych si´ do przedmiotu zamówienia publicznego.

2. Kto i w jakim zakresie jest obowiàzany 
do stosowania ustawy Prawo zamówieƒ publicznych

Zakres stosowania ustawy Prawo zamówieƒ publicznych okreÊla art. 3 ustawy.
Zakres ten jest zró˝nicowany i zale˝y mi´dzy innymi od tego, czy podmiot zalicza
si´ do sektora finansów publicznych lub wykonuje okreÊlone zadania publiczne
(wówczas stosuje ustaw´ w pe∏ni – do wszelkich udzielanych zamówieƒ), od faktu
prowadzenia dzia∏alnoÊci w tzw. sektorze u˝ytecznoÊci publicznej (wówczas stosu-
je ustaw´ do udzielania zamówieƒ o istotnej wartoÊci), od dysponowania Êrodkami
publicznymi (wówczas stosuje ustaw´ w zale˝noÊci od dominujàcego udzia∏u Êrod-
ków publicznych w udzielanym zamówieniu, a przy mniejszym udziale tylko, jeÊli
zobowià˝e go do tego podmiot przekazujàcy Êrodki publiczne). 

OkreÊlone przepisy ustawy przy udzielaniu zamówieƒ zobowiàzani b´dà stoso-
waç równie˝ szczególni wykonawcy, jakimi sà koncesjonariusze. Zakres przepisów
do stosowania jest w ich przypadku zdecydowanie ograniczony. Ma on na celu jedy-
nie zapewnienie jawnoÊci i przejrzystoÊci udzielania zamówieƒ oraz respektowanie
zasad równego dost´pu do zamówieƒ i przestrzeganie regu∏ uczciwej konkurencji. 

Z takiego ukszta∏towania zakresu stosowania ustawy wynikajà wa˝ne konse-
kwencje dla wskazania obowiàzków koncesjonariusza w zale˝noÊci od tego, czy na-
le˝y do któregokolwiek z rodzajów zamawiajàcych wymienianych w ustawie, czy
te˝ nie. Na∏o˝enie na koncesjonariusza relatywnie niewielkich obowiàzków w zakre-
sie stosowania ustawy nie mo˝e bowiem ograniczaç jej stosowania przez podmioty
zobowiàzane do tego innymi przepisami ustawy (nale˝àce do innych rodzajów za-
mawiajàcych) nawet wówczas, gdy jednoczeÊnie sà koncesjonariuszem (wykonaw-
cà zamówienia). W∏aÊnie ta zasada – nieograniczanie obowiàzków wynikajàcych
z ustawy poprzez jej inne przepisy sprawia, ˝e ka˝dy koncesjonariusz do wykony-
wania koncesji stosuje przepisy ustawy w sposób najszerszy. JeÊli wi´c koncesjona-
riuszem jest zamawiajàcy, do wykonywania koncesji stosuje ustaw´ tak jak do in-
nych udzielanych przez siebie zamówieƒ. Obowiàzki w zakresie, w jakim sà one
przypisane koncesjonariuszowi dotyczà go zaÊ jedynie w tej sytuacji, gdy ustawy
nie musia∏by stosowaç w ogóle. Dotyczy to np. koncesjonariuszy, którzy „na co
dzieƒ” sà „zamawiajàcymi sektorowymi”. JeÊli uzyskajà zamówienie na wykony-
wanie koncesji w obszarze niezwiàzanym z dzia∏alnoÊci sektorowà – stosujà ustaw´
jak zwyk∏y koncesjonariusz nieb´dàcy z innego tytu∏u zamawiajàcym.

OczywiÊcie odpowiedzi wymaga te˝ pytanie, czemu koncesjonariusz, b´dà-
cy przecie˝ wykonawcà zamówienia publicznego, w ogóle musi stosowaç przy
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wykonywaniu koncesji jakiekolwiek przepisy ustawy PZP. Przecie˝ inni wykonaw-
cy zamówieƒ nie sà do tego zobowiàzani. Odpowiedê na tak postawione pytanie jest
doÊç z∏o˝ona, jednak sprowadza si´ w praktyce do jednej istotnej konkluzji. Usta-
wodawca ustanawiajàc taki obowiàzek dla koncesjonariuszy chroni zasad´ równe-
go dost´pu do wykonywania zadaƒ publicznych przez wszystkie podmioty. Zadania
powierzane koncesjonariuszom sà w istocie obowiàzkiem zamawiajàcych. Gdyby
wi´c by∏y realizowane w „tradycyjnym” systemie udzielania zamówieƒ i op∏acane
przez zamawiajàcych, w og∏aszanych post´powaniach mogliby uczestniczyç na
równych prawach wszyscy ch´tni, odnoszàc korzyÊci z pracy na rzecz sektora pu-
blicznego. Wybór koncesjonariusza, który nast´pnie z w∏asnych Êrodków realizuje
inwestycje, takie mo˝liwoÊci ogranicza. Nie posuwajàc si´ wi´c do zobowiàzania
koncesjonariusza do stosowania ustawy w ca∏oÊci (pewnie wtedy niewielu by∏oby
ch´tnych do ubiegania si´ o koncesj´) prawo zapewnia jednak respektowanie pod-
stawowych zasad równego dost´pu do pracy na rzecz koncesjonariusza, wykonujà-
cego w jakimÊ sensie zadanie publiczne. 
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III. Co to jest koncesja na roboty budowlane 

1. Znaczenie poj´cia koncesja w Prawie zamówieƒ publicznych

Poj´cie koncesja na roboty budowlane u˝ywane w ustawie Prawo zamówieƒ pu-
blicznych odzwierciedla rozwiàzania przyj´te w art. 1 pkt. (d) Dyrektywy 93/37/
EWG, zgodnie z którà „koncesjà na roboty budowlane jest umowa, ró˝niàca si´ od
umów, o których mowa w pkt. (a) [tj. umów o roboty budowlane] jedynie tym, ˝e
wynagrodzeniem za roboty, które majà byç wykonane, jest albo wy∏àczne prawo do
eksploatacji obiektu budowlanego, albo takie prawo wraz z p∏atnoÊcià”.

Wprowadzenie terminu „koncesja” do polskich przepisów o zamówieniach pu-
blicznych stworzy∏o pewien problem poj´ciowy. S∏owo „koncesja” ma bowiem w pol-
skim systemie prawnym wyraênie zdefiniowane znaczenie, stanowiàc jednà z form
reglamentacji dzia∏alnoÊci gospodarczej. Koncesja jest sui generis zgodà w∏adz na
podj´cie i prowadzenie dzia∏alnoÊci przez dany podmiot. Jest to jednak zupe∏nie inne
rozumienie poj´cia „koncesja” od jego znaczenia w przepisach o zamówieniach pu-
blicznych. Jego zastosowanie wynika jedynie z braku lepszego terminu, który odda-
wa∏by istot´ regulacji oraz przystawa∏ do poj´ç stosowanych w dyrektywach. 

PAMI¢TAJ, ˚E:
� Koncesja jest zamówieniem na roboty budowlane, z tym ˝e wyna-

grodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu
budowlanego albo takie prawo wraz z zap∏atà. 

� Koncesja nie jest aktem administracyjnym.
� Koncesja mo˝e byç udzielana przy odpowiednim stosowaniu prze-

pisów o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym albo
negocjacjach z og∏oszeniem, niezale˝nie od przes∏anek zastosowa-
nia tego ostatniego trybu. 

� Uzyskanie zamówienia na koncesj´ wià˝e si´ z rozciàgni´ciem na
koncesjonariusza obowiàzku stosowania ustawy w zakresie, w jakim
b´dzie on udziela∏ zamówieƒ w celu jej wykonania. 
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Poj´cie „koncesja” u˝ywane w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych ma swoje
szczególne znaczenie i nie pozostaje w ˝adnym zwiàzku z identycznym poj´ciem
wyst´pujàcym np. w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807), w którym koncesja ma charakter
pozwolenia administracyjnego na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Udziela-
nie koncesji na roboty budowlane, to post´powanie o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na roboty budowlane z przewidzianà szczególnà formà wynagrodzenia
wykonawcy. Jej wykonywanie nast´puje – podobnie jak realizacja ka˝dego zamó-
wienia – w oparciu o umow´ cywilnoprawnà zawartà pomi´dzy zamawiajàcym
a wykonawcà zwanym w tym przypadku koncesjonariuszem. 

Koncesja na roboty budowlane, to szczególny rodzaj zamówienia na roboty bu-
dowlane. O jego specyfice przesàdza forma wynagrodzenia nale˝nego wykonawcy,
które zamiast byç wyp∏acane w pieniàdzu jest „prawem do eksploatacji” wykonane-
go obiektu budowlanego. Trzeba przy tym pami´taç, ˝e pod poj´ciem eksploatacji
rozumie si´ nie tyle wykorzystywanie obiektu na potrzeby w∏asne, co czerpanie ko-
rzyÊci z eksploatacji i zarzàdzania obiektem, obejmujàcej prawo do jego wynajmo-
wania oraz pobierania po˝ytków na podstawie innych umów z osobami trzecimi. 

Zaproponowana w ustawie forma wynagrodzenia wykonawcy jest zgodna z za-
sadami obowiàzujàcymi w prawie cywilnym, gdzie przyj´to, ˝e do wynagrodzenia
za roboty budowlane mo˝na stosowaç przepisy w∏aÊciwe dla umów o dzie∏o. Wyna-
grodzenie nie musi wi´c byç wyp∏acane w formie pieni´˝nej, ale mo˝e je stanowiç
ka˝de Êwiadczenie o skonkretyzowanej wartoÊci ekwiwalentne wobec wartoÊci
Êwiadczeƒ wykonawcy. 

2. Przedmiot koncesji

Przedmiotem zamówienia polegajàcego na udzieleniu koncesji mogà byç wy∏àcznie
roboty budowlane w rozumieniu ustawy PZP. Koncesja mo˝e wi´c dotyczyç zarów-
no ∏àcznego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych przez koncesjonariu-
sza, jak i tylko wykonania robót budowlanych. Mo˝liwoÊç realizacji wszelkich robót
budowlanych poprzez udzielanie koncesji jest jednak ograniczona przez przewidzia-
ne w koncesji formy wynagrodzenia, w których koniecznym sk∏adnikiem jest prawo
do eksploatacji obiektu. W praktyce przedmiotem koncesji mogà wi´c byç takie
roboty budowlane, które dotyczà obiektu dajàcego si´ wyodr´bniç i oddaç do eksplo-
atacji koncesjonariuszowi. Obiekt taki musi przy tym dawaç szanse rzeczywistego
uzyskiwania korzyÊci z tytu∏u jego eksploatacji. W innym przypadku post´powanie
o udzielenie koncesji zapewne zakoƒczy si´ niepowodzeniem. Nie jest przy tym
istotne czy roboty budowlane b´dà polegaç na wybudowaniu, czy te˝ np. na wyre-
montowaniu, odrestaurowaniu, czy te˝ unowoczeÊnieniu obiektu. JeÊli zamawiajàcy
uzna za celowe powierzenie koncesjonariuszowi eksploatacji obiektu istniejàcego,
ale podlegajàcego w wyniku robót budowlanych zmianom funkcjonalnym czy jako-
Êciowym, to takie dzia∏anie mo˝e byç przedmiotem udzielenia koncesji. 

Istotne jest przy tym, aby prawo do eksploatacji przys∏ugiwa∏o do tego samego
obiektu, którego dotyczy∏y roboty budowlane. Nie b´dzie wi´c dzia∏aniem w∏aÊci-
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wym wybudowanie lub wyremontowanie wy∏àcznie cz´Êci przedmiotu zamówie-
nia, zaÊ powierzenie eksploatacji ca∏oÊci sk∏adajàcej si´ z wielu cz´Êci sk∏adowych. 

3. Ustalenie wartoÊci zamówienia przy udzielaniu koncesji 
na roboty budowlane

Udzielenie koncesji jest zamówieniem na roboty budowlane. Przesàdza to o zakre-
sie przepisów, które powinny byç stosowane dla ustalenia wartoÊci zamówienia. 

Zgodnie z art. 33 ustawy PZP wartoÊç zamówienia na roboty budowlane ustala
si´ na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporzàdzanego na etapie opracowania
dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowla-
nych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym, je˝eli przedmiotem za-
mówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane, albo planowanych kosztów prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-
-u˝ytkowym, je˝eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ro-
bót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Szczegó∏owe metody i podstawy sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego oraz
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym wskazuje
rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z dnia 
8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Zamawiajàcy udzielajàc koncesji musi te˝ pami´taç, ̋ e zgodnie z dyspozycjà art.
33 ust. 2 PZP przy obliczaniu wartoÊci zamówienia na roboty budowlane jest obo-
wiàzany uwzgl´dniç równie˝ wartoÊç dostaw zwiàzanych z wykonywaniem robót
budowlanych oddanych przez zamawiajàcego do dyspozycji wykonawcy. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 PZP podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia jest ca∏kowi-
te szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i us∏ug, ustalone
przez zamawiajàcego z nale˝ytà starannoÊcià. Przepis ten nie przesàdza wprawdzie czy
wartoÊç zamówienia w ka˝dej sytuacji musi byç wyra˝ona w pieniàdzu, jednak˝e spo-
sób ustalania wartoÊci zamówienia w oparciu o kosztorys inwestorski albo planowane
koszty prac projektowych oraz robót budowlanych jednoznacznie wskazuje, ˝e ustale-
nie wartoÊci zamówienia mo˝liwe jest wy∏àcznie w oparciu o wartoÊci pieni´˝ne. 

Zamawiajàcy nie mo˝e wi´c sugerowaç si´ tym, i˝ przyj´ta w ustawie PZP nie-
pieni´˝na – polegajàca na przyznaniu prawa do eksploatacji obiektu – forma wyna-
grodzenia wykonawcy zobowiàzuje go do innego ustalenia wartoÊci zamówienia na
koncesj´, ni˝ czyni∏by to majàc do czynienia z „klasycznà” formà zamawiania robót
budowlanych. Taki (typowy) sposób ustalania wartoÊci zamówienia, którego przed-
miotem jest udzielenie koncesji znajduje potwierdzenie w samym zakresie poj´cia
„koncesja na roboty budowlane”. Poj´cie to sprowadzajàc si´ w swej zasadniczej
cz´Êci do wykonania albo zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wska-
zuje jednoznacznie, i˝ za wartoÊç zamówienia nie mo˝na uznaç wartoÊci dzia∏aƒ
wykonawcy zwiàzanych z eksploatacjà obiektu. WartoÊç tych dzia∏aƒ b´dzie nato-
miast stanowiç element cenotwórczy ofert sk∏adanych w post´powaniu. 
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IV. Kto udziela koncesji

Udzielenie prawid∏owej odpowiedzi na pytanie kto mo˝e udzielaç koncesji, wyma-
ga ustalenia celu, któremu udzielenie koncesji ma s∏u˝yç. Zaanga˝owanie (wynaj´-
cie) wykonawcy, który nie tylko zrealizuje roboty budowlane, ale równie˝ b´dzie
eksploatowa∏ obiekt budowlany, jest bez wàtpienia domenà podmiotów, których
podstawowym celem nie jest czerpanie zysków z prowadzonej dzia∏alnoÊci. Odda-
nie prawa do pobierania po˝ytków ze zrealizowanej inwestycji, które ma miejsce
w przypadku koncesji, sta∏oby bowiem w wi´kszoÊci przypadków w sprzecznoÊci
z dà˝eniem do zwi´kszania zysków przez podmioty dzia∏ajàce w tym celu. Celem
udzielajàcego koncesji jest raczej ch´ç zapewnienia jak najlepszego wykonania je-
go zadaƒ. System ich wykonywania poprzez udzielanie koncesji umo˝liwia ich
realizacj´ nawet wówczas, gdy kondycja finansowa nie pozwala na szybkà zap∏at´
wynagrodzenia za roboty, albo gdy mo˝liwoÊci organizacyjne nie pozwalajà na
przej´cie zarzàdzania obiektem. 

Niecelowe wi´c wydaje si´ udzielanie koncesji np. przez podmioty prywatne,
które na zrealizowanie zamówienia uzyska∏y dotacj´ ze Êrodków publicznych (za-
mawiajàcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP). Podmioty te bowiem
swojà zasadniczà korzyÊç z wykonania obiektu (choç niekoniecznie wy∏àcznie
finansowà) b´dà same osiàgaç z jego eksploatacji.

Równie trudno wyobra˝alne jest udzielanie koncesji na roboty budowlane przez
podmioty udzielajàce zamówieƒ w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci w obszarach
wskazanych w art. 122 ust. 1 pkt 1–7 ustawy PZP, czyli tzw. „zamawiajàcych sek-
torowych” zajmujàcych si´:

PAMI¢TAJ, ˚E:
Koncesji udzielajà zamawiajàcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3
ustawy PZP.
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1) poszukiwaniem, rozpoznawaniem miejsc wyst´powania lub wydobywaniem ga-
zu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, w´gla brunatnego,
w´gla kamiennego i innych paliw sta∏ych;

2) zarzàdzaniem lotniskami, portami morskimi lub Êródlàdowymi oraz udost´pnia-
niem ich przewoênikom powietrznym, morskim i Êródlàdowym;

3) tworzeniem sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug
zwiàzanych z produkcjà, transportem lub dystrybucjà energii elektrycznej, gazu
lub energii cieplnej lub dostarczaniem energii elektrycznej, gazu albo energii
cieplnej do takich sieci lub kierowaniem takimi sieciami;

4) tworzeniem sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug
zwiàzanych z produkcjà lub dystrybucjà wody pitnej lub dostarczania wody pit-
nej do takich sieci lub kierowaniem takimi sieciami;

5) obs∏ugà sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu kolejowego,
tramwajowego, trolejbusowego, kolei linowej lub systemów automatycznych;

6) obs∏ugà sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu autobuso-
wego;

7) udost´pnianiem lub obs∏ugà publicznej sieci telekomunikacyjnej albo Êwiadcze-
niem jednej lub wi´kszej liczby us∏ug telekomunikacyjnych za pomocà takiej
sieci.

Podmioty prowadzàce takà dzia∏alnoÊç to najcz´Êciej podmioty dzia∏ajàce w ce-
lu osiàgni´cia zysku, stàd mo˝na odnieÊç do nich wszystkie uwagi o niecelowoÊci
wyzbywania si´ zysku poprzez oddawanie prawa do eksploatacji zrealizowanych
obiektów budowlanych.

Ponadto gdyby przyjàç, ̋ e podmioty te udzielajà koncesji, to tylko w tych obsza-
rach, w których sà zobowiàzane do stosowania ustawy. Przepisy o udzielaniu
koncesji musia∏yby wówczas byç przestrzegane wy∏àcznie do zamówieƒ na roboty
budowlane o wartoÊci wi´kszej ni˝ 5 milionów euro, podczas gdy tylko do takich
robót budowlanych znajdujà zastosowanie przepisy ustawy przy udzielaniu zamó-
wieƒ sektorowych. Ponadto musia∏yby to byç roboty, które sà wykonywane w celu
prowadzenia dzia∏alnoÊci w wymienionych w art. 122 ust. 1 obszarach. W innych
przypadkach bowiem, nawet zastosowanie konstrukcji identycznej jak uregulowana
w PZP koncesja na roboty budowlane, nie podlega∏oby ustawie z racji wy∏àczenia
odpowiedniej cz´Êci dzia∏alnoÊci spod przepisów ustawy. Trudne do wyobra˝enia
jest przy tym, aby podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie górnictwa, energe-
tyki, telekomunikacji, dostarczania wody i pozosta∏ych wymienionych w art. 122
obszarach mog∏y powierzyç eksploatacj´ obiektów s∏u˝àcych tej dzia∏alnoÊci oso-
bie trzeciej. TrudnoÊç rodzi∏aby bowiem koniecznoÊç posiadania przez ewentualne-
go koncesjonariusza praw szczególnych lub wy∏àcznych do prowadzenia takiej
dzia∏alnoÊci. Posiadanie takich praw jest w polskim systemie prawnym (niezale˝nie
od regulacji ustawy PZP) warunkiem sine quo non do podejmowania dzia∏alnoÊci
we wskazanych obszarach. JednoczeÊnie fakt posiadania takich praw czyni∏by
z ewentualnego wykonawcy koncesji po prostu zamawiajàcego sektorowego, który
jest zobowiàzany do stosowania ustawy w zakresie szerszym ni˝ koncesjonariusz,
b´dàcy podmiotem stricte prywatnym zobowiàzany do stosowania tylko niektórych
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przepisów ustawy. Wówczas regulacja o obowiàzku stosowania ustawy przez kon-
cesjonariusza sta∏aby si´ bezprzedmiotowa, gdy˝ z innego tytu∏u podmiot wykonu-
jàcy koncesj´ i tak stosowa∏by ustaw´ i to w szerszym zakresie. 

Równie˝ dok∏adna analiza przepisów art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz art. 121 PZP sk∏ania
do stwierdzenia, ˝e koncesji udzielajà wy∏àcznie zamawiajàcy, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 PZP. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 PZP, wy∏àcznie podmioty,
którym koncesji udzielili zamawiajàcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 stosu-
jà przepisy ustawy PZP do zamówieƒ udzielanych w celu wykonywania koncesji.
JednoczeÊnie w art. 121 obowiàzek stosowania przepisów ustawy w zakresie uza-
le˝nionym od statusu formalno-prawnego zosta∏ na∏o˝ony na wszystkich koncesjo-
nariuszy. Rozwiàzanie to wskazuje, ˝e nie mo˝e istnieç koncesjonariusz, który nie
stosuje ustawy, a takim by∏by z racji brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 7 podmiot, któremu
koncesji udzieli∏by zamawiajàcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4–7. Takie roz-
wiàzanie jest przyj´te równie˝ w prawie europejskim dotyczàcym zamówieƒ pu-
blicznych, w którym instytucja koncesji na roboty budowlane funkcjonuje wy∏àcz-
nie w odniesieniu do zamawiajàcych zobowiàzanych do stosowania tzw. dyrektyw
klasycznych. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której inny zamawiajàcy zawrze
umow´ w sprawie zamówienia publicznego z wynagrodzeniem stanowiàcym prawo
do eksploatacji obiektu. Nie b´dzie si´ to jednak wiàza∏o z obowiàzkiem wykonaw-
cy takiego zamówienia do stosowania ustawy PZP, jak to ma miejsce w przypadku
koncesjonariusza. 
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V. Kiedy warto udzielaç koncesji

Zamawiajàcy, którzy nale˝à do sektora finansów publicznych powinni zgodnie
z art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dokonywaç wydatków w sposób
celowy i oszcz´dny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z da-
nych nak∏adów. Zasada ta dotyczy nie tylko celowoÊci, ale równie˝ sposobu reali-
zacji zadaƒ publicznych. Przed podj´ciem decyzji o formie realizacji zadania za-
mawiajàcy powinien wi´c dokonaç analizy efektywnoÊci zamierzanych dzia∏aƒ
i wybraç t´ metod´ realizacji, która pozwoli uzyskaç jak najlepszy efekt przy jak
najni˝szym poziomie wydatków. 

Udzielajàc zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót
budowlanych w formie koncesji, zamawiajàcy bez wàtpienia uzyskuje oszcz´dno-
Êci w ponoszonych wydatkach, w porównaniu z innymi formami udzielania za-
mówienia. Jest to wynikiem uznania za wynagrodzenie prawa do eksploatacji wy-
konanego obiektu. Oddanie koncesjonariuszowi prawa do czerpanych z eksploata-
cji po˝ytków powoduje jednak zmniejszenie przychodów podmiotu udzielajàcego
koncesji. Dopiero szczegó∏owa analiza korzyÊci lub strat wynikajàcych z porówna-
nia zmniejszenia wp∏ywów z tytu∏u przeniesienia ich na koncesjonariusza, z ograni-
czeniem bezpoÊrednich wydatków, które by∏yby poniesione na wykonanie przedsi´-
wzi´cia realizowanego w sposób tradycyjny, tzn. jako typowe zamówienie na robo-
ty budowlane, pozwala na prawid∏owà ocen´ ekonomicznego aspektu op∏acalnoÊci
udzielania koncesji na roboty budowlane. 

Dà˝enie do osiàgni´cia najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nak∏a-
dów nie ogranicza si´ jednak wy∏àcznie do strony finansowej przedsi´wzi´cia.
Równie wa˝ne jest zapewnienie prawid∏owoÊci realizacji zadaƒ publicznych przez
zamawiajàcego. W przypadku obiektów budowlanych, których utrzymanie stanowi
zadanie publiczne niezmiernie istotne jest porównanie przewidywanych efektów
eksploatacji obiektu bezpoÊrednio przez zamawiajàcego oraz przez koncesjonariu-
sza. Porównaniu powinno podlegaç zapewnienie odpowiedniego standardu u˝yt-
kownikom obiektu, elastycznoÊç w dostosowywaniu do ich potrzeb, sposób i spraw-
noÊç reakcji „zarzàdcy” obiektu na zmieniajàce si´ uwarunkowania zewn´trzne
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funkcjonowania obiektu, sprawnoÊç dokonywania remontów i modernizacji, oraz
wiele innych czynników zale˝nych od charakteru i rodzaju obiektu.

Nie mniej istotnym aspektem, który zamawiajàcy powinien uwzgl´dniç przed
podj´ciem decyzji o realizacji zamówienia w formie koncesji jest porównianie ko-
rzyÊci i zagro˝eƒ spo∏ecznych zwiàzanych z realizacjà przedsi´wzi´cia w formie
koncesji z takimi samymi czynnikami przy udzieleniu „tradycyjnego” zamówienia.
Oddanie praw do eksploatacji niektórych rodzajów obiektów budowlanych w r´ce
podmiotów trzecich mo˝e bowiem spotykaç si´ z oporem osób lub podmiotów b´-
dàcych u˝ytkownikami obiektu. Dotyczy to w szczególnoÊci budynków mieszkal-
nych lub obiektów u˝ytecznoÊci publicznej.
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VI. Podstawowe obowiàzki zamawiajàcego 
i prawa wykonawców w post´powaniu
o udzielenie koncesji

1. Obowiàzki zamawiajàcego

Przesàdzenie, i˝ koncesja jest zamówieniem publicznym skutkuje obowiàzkiem sto-
sowania w post´powaniu o udzielenie koncesji wszelkich przepisów ustawy, o ile
przepisy ustawy nie przewidujà rozwiàzaƒ szczególnych. Obowiàzki zamawiajàce-
go przy udzielaniu koncesji b´dà wi´c w pierwszym rz´dzie uzale˝nione od jego sta-
tusu i zakresu stosowania ustawy, do jakiego jest zobowiàzany. Dopiero w drugiej
kolejnoÊci, zakres tych obowiàzków jest kszta∏towany przez przepisy zawarte w art.
118–121 ustawy PZP, które doprecyzowujà szczególne prawa i obowiàzki zama-
wiajàcego przy udzielaniu specyficznych zamówieƒ jakimi, sà koncesje. 

Niezale˝nie od wartoÊci przedmiotu zamówienia oraz bez koniecznoÊci wystà-
pienia jakichkolwiek przes∏anek ustawowych, zamawiajàcy mo˝e przeprowadziç
post´powanie, którego celem jest udzielenie koncesji, stosujàc jeden z trzech try-
bów: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub negocjacje z og∏oszeniem.
Nie jest przy tym wymagana wyra˝ona w formie decyzji administracyjnej zgoda
Prezesa UZP na zastosowanie trybu negocjacji z og∏oszeniem. Uznanie tego trybu
równoprawnym trybom przetargowym jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, i˝
udzielanie koncesji wià˝e si´ z koniecznoÊcià analizy wielu warunków realizacji
zamówienia i zapoznania si´ z koncepcjami wykonawców dotyczàcymi jej wykony-
wania. Tryb negocjacji z og∏oszeniem umo˝liwia to w sposób pe∏niejszy ni˝ tryby
przetargowe. JednoczeÊnie warto pami´taç, ˝e do udzielanie koncesji nie jest mo˝-
liwe zastosowanie ˝adnego innego trybu wynikajàcego z ustawy PZP. Art. 118 ust.
2 ustawy PZP, wymienia zamkni´ty i ograniczony do trzech wymienionych wy˝ej
katalog trybów mo˝liwych do zastosowania przy wyborze koncesjonariusza. Ozna-
cza to w praktyce, ˝e np. dokonanie takiego wyboru w trybie z zamówienia z wol-
nej r´ki lub negocjacji bez og∏oszenia b´dzie niemo˝liwe. 

Udzielajàc koncesji przy odpowiednim stosowaniu jednego z trzech dopusz-
czalnych trybów zamawiajàcy obowiàzany jest dochowaç obowiàzku publikacji
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og∏oszenia o zamówieniu. Zasady publikacji oraz wzory og∏oszeƒ sà takie, jak
w przypadku innych post´powaƒ o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
prowadzonych w trybach z og∏oszeniem. Ponadto zamawiajàcy jest obowiàzany
do przestrzegania terminów sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu oraz terminów sk∏adania ofert. JeÊli wartoÊç przedmiotu zamówienia
nie przekracza 60 tysi´cy euro terminy te sà takie same jak w przypadku udziela-
nia innych zamówieƒ w odpowiednim trybie. W przypadku zamówieƒ o wi´kszej
wartoÊci (powy˝ej 60 tys. euro) termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub ne-
gocjacji z og∏oszeniem wynosi 52 dni i nie mo˝e ulec skróceniu. Brak odr´bnych
regulacji dotyczàcych terminów sk∏adania ofert, przy udzielaniu koncesji w trybie
przetargu nieograniczonego przesàdza, ˝e stosuje si´ wówczas odpowiednio po-
stanowienia art. 43, zgodnie z którymi, termin sk∏adania ofert równie˝ wynosi 
52 dni. 

Termin ten zgodnie z art. 43 ust. 4 mo˝e ulec skróceniu do 37 dni w przypadku
„zwyk∏ych” zamówieƒ, o których informacja zosta∏a zawarta we wst´pnym og∏o-
szeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach. Dyrektywa 93/37/EWG nie
zobowiàzuje jednak zamawiajàcych do uwzgl´dniania w og∏oszeniu o planowa-
nych zamówieniach zamówieƒ, których przedmiotem jest udzielenie koncesji. Je-
dynie w oparciu o art. 17 dyrektywy zamawiajàcy mo˝e publikowaç w Dzienniku
Urz´dowym Wspólnot Europejskich og∏oszenia, niepodlegajàce obowiàzkowi
publikacji. Przepis ten pozwala na publikowanie og∏oszeƒ o koncesji w formie
wst´pnego og∏oszenia informacyjnego i tym samym realizacj´ postanowieƒ ustawy
PZP, zgodnie z którà og∏oszenie takie stanowi obowiàzek zamawiajàcego (por.
art. 13). Fakultatywne zamieszczenie og∏oszenia nie zezwala jednak na skrócenie
terminów. 

Taki kszta∏t regulacji w prawie europejskim wskazuje, ˝e mimo braku wyraêne-
go zakazu skracania terminów sk∏adania ofert w post´powaniach o udzielenie kon-
cesji prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, okreÊlenie tych terminów
na czas krótszy ni˝ 52 dni w post´powaniach obj´tych regulacjami dyrektyw (tzn.
o wartoÊci powy˝ej 5 mln euro) by∏oby niew∏aÊciwe. Nie ma natomiast zakazu skra-
cania terminów sk∏adania ofert (do 37 dni, zgodnie z art. 43 ust. 4), w post´powa-
niach o wartoÊci pomi´dzy 60 tysi´cy, a 5 mln euro. 

Przesàdzenie, i˝ koncesja jest zamówieniem na roboty budowlane decyduje, ˝e
dla obliczania wartoÊci koncesji stosuje si´ przepisy odnoszàce si´ do ustalenia
wartoÊci zamówieƒ, których przedmiotem sà takie roboty (por. czeÊç ogólna roz. III
pkt 3).

Zamawiajàcy okreÊlajàc warunki, których spe∏nienie umo˝liwia wykonawcy
uczestnictwo w post´powaniu jest obowiàzany respektowaç postanowienia art.
22–26 PZP, tak jak w post´powaniu prowadzonym w zwiàzku z ka˝dym innym za-
mówieniem. Warunki te nie mogà mieç charakteru dyskryminujàcego. Jednak˝e po
zweryfikowaniu spe∏nienia przez wykonawc´ minimalnych wymogów okreÊlonych
przy kszta∏towaniu warunków udzia∏u w post´powaniu, zamawiajàcy mo˝e dokony-
waç oceny ofert równie˝ poprzez porównywanie sposobu spe∏niania tych warunków
i to niezale˝nie od trybu, w jakim udziela zamówienia. Nie musi przy tym, jak to ma
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miejsce w przypadku innych zamówieƒ udzielanych w trybie przetargu ograniczo-
nego i negocjacji z og∏oszeniem, czyniç z tego odr´bnego etapu post´powania, trak-
tujàc t´ ocen´ jako element oceny ofert. 

Wybór koncesjonariusza to w istocie wybór najkorzystniejszej spoÊród ofert
z∏o˝onych w post´powaniu o udzielenie koncesji. OczywiÊcie pod uwag´ mogà 
byç wzi´te wy∏àcznie oferty z∏o˝one przez wykonawców niepodlegajàcych odrzu-
ceniu. 

W przypadku zamówieƒ, których przedmiotem sà roboty budowlane (jak w kon-
cesji) najkorzystniejsza oferta mo˝e byç wybierania w oparciu o kryterium ceny
(oferta najtaƒsza), albo ceny i innych kryteriów. Przyk∏adowe kryteria oceny ofert
ustawa PZP podaje w art. 91 ust. 2 wymieniajàc poza cenà jakoÊç, funkcjonalnoÊç,
parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dost´pnych technologii w zakresie
oddzia∏ywania na Êrodowisko, koszty eksploatacji, serwis, wp∏yw sposobu wykona-
nia zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin
wykonania zamówienia. Zamawiajàcy mo˝e jednak ustaliç inne kryteria, które od-
noszàc si´ do przedmiotu zamówienia pozwolà mu trafniej wybraç ofert´ najko-
rzystniejszà. Ponadto ustawa PZP w Êlad za regulacjà dyrektywy 93/37EWG nie
ogranicza zakresu mo˝liwych do zastosowania kryteriów do tych, które odnoszà si´
do przedmiotu zamówienia i dopuszcza przy udzielaniu koncesji pos∏ugiwanie si´
podmiotowymi kryteriami oceny ofert. Kryteria te mogà byç jednak formu∏owane
wy∏àcznie w oparciu o informacje zawierajàce si´ w dokumentach, których zama-
wiajàcy mo˝e ˝àdaç zgodnie z rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie
warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 71 poz. 645). Jest to bowiem wy∏àczny zakres wiedzy o wykonawcy,
jakiej mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy.

Mimo i˝ ustawodawca pozostawi∏ decyzj´ o wyborze kryteriów zamawiajàcemu
to skomplikowany najcz´Êciej przedmiot zamówienia oraz zakres wzajemnych
Êwiadczeƒ zamawiajàcego i koncesjonariusza, który b´dzie przedmiotem umowy
wskazuje wyraênie na racjonalnoÊç decyzji o rozszerzeniu na kryteria pozacenowe
katalogu kryteriów b´dàcych podstawà wyboru ofert.

Ustalenie ceny, która przy wyborze oferty jest kryterium obowiàzkowym, mo˝e
w post´powaniach, których przedmiotem jest udzielenie koncesji, nastr´czaç pew-
nych trudnoÊci. Wià˝e si´ to z przewidzianà w ustawie formà wynagrodzenia nale˝-
nego wykonawcy, które stanowi w ca∏oÊci lub w cz´Êci prawo do eksploatacji obiek-
tu. JednoczeÊnie zgodnie z definicjà ceny zawartà w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r., do której odwo∏uje si´ ustawa PZP, cenà jest „wartoÊç wyra˝ona
w jednostkach pieni´˝nych, którà kupujàcy jest obowiàzany zap∏aciç przedsi´bior-
cy za towar lub us∏ug´; w cenie uwzgl´dnia si´ podatek od towarów i us∏ug oraz po-
datek akcyzowy, je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów sprzeda˝ towaru (us∏ugi)
podlega obcià˝eniu podatkiem od towarów i us∏ug oraz podatkiem akcyzowym”.
W zwiàzku z tak okreÊlonym znaczeniem poj´cia „cena” wyjaÊnienia wymaga kil-
ka kwestii. 

Po pierwsze, poj´cia pojawiajàce si´ w definicji ceny wywodzàcej si´ z ustawy
o cenach nie powinny byç uto˝samiane z cz´sto analogicznymi poj´ciami zdefinio-
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wanymi na u˝ytek ustawy PZP. I tak zwrot, i˝ cena jest „wartoÊcià (...), którà kupu-
jàcy jest obowiàzany zap∏aciç (...) za towar lub us∏ug´” nie oznacza, ˝e definicja ta
mo˝e mieç zastosowanie wy∏àcznie do niektórych rodzajów dostaw (towarów) lub
us∏ug w rozumieniu PZP. Poj´cie us∏ug wyst´pujàce w PZP nie jest tym samym co
„us∏uga” w ustawie o cenach, oznaczajàca zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 tej ustawy
„czynnoÊç Êwiadczonà odp∏atnie, wymienionà w klasyfikacjach wydanych na pod-
stawie przepisów o statystyce publicznej”. Roboty budowlane, a wi´c dzia∏alnoÊç
najistotniejsza przy zamówieniach polegajàcych na udzielaniu koncesji, sà w Pol-
skiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug zamieszczone w sekcji F „roboty budowlane”,
co oznacza, ˝e mieszczà si´ w poj´ciach „towary i us∏ugi”, którymi pos∏uguje si´
definicja ceny. Równie˝ „towar” wg ustawy o cenach, to nie tylko rzecz, ale tak˝e
energia oraz zbywalne prawa majàtkowe. 

Po wtóre, u˝ywane w definicji ceny poj´cie „przedsi´biorca” nale˝y rozszerzyç
na ka˝dego wykonawc´ zamówienia, któremu b´dzie przys∏ugiwaç zap∏ata za spe∏-
nione Êwiadczenie. Co prawda w rozumieniu ustawy o cenach przedsi´biorca to
„podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w rozumieniu ustawy z dnia 19 li-
stopada 1999 r. – Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i Nr 67,
poz. 679), a tak˝e osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç wytwórczà w rolnictwie w zakre-
sie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa, le-
Ênictwa i rybactwa Êródlàdowego”, ale do pozosta∏ych wykonawców zamówieƒ,
nieb´dàcych przedsi´biorcami, wszystkie przepisy dotyczàce ceny, wg ustawy PZP
nale˝y stosowaç odpowiednio. Nie sposób bowiem wyobraziç sobie, aby Êwiadcze-
nia od nich uzyskiwane mog∏y nie podlegaç tak fundamentalnej regulacji jak obo-
wiàzek zap∏aty ustalonej i wynikajàcej z umowy kwoty. 

Po trzecie, i to chyba problem najistotniejszy, zgodnie z definicjà ceny musi byç
ona wyra˝ona w jednostkach pieni´˝nych. Oznacza to, ˝e ta cz´Êç wynagrodzenia,
która b´dzie prawem do eksploatacji obiektu musi byç w ofertach wykonawców
przeliczona na wartoÊç pienie˝nà, aby sk∏adana oferta by∏a zgodna z ustawà i nie
podlega∏a odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP. Ustalenie sposobu do-
konywania tego przeliczenia jest obowiàzkiem zamawiajàcego, który musi zapew-
niç porównywalnoÊç ofert w trakcie ich oceny. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 16
PZP zamawiajàcy podaje wi´c w specyfikacji „opis sposobu obliczenia ceny” do-
stosowujàc go do przedmiotu zamówienia i okolicznoÊci jego realizacji oraz
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
� przewidywanà zap∏at´ cz´Êci wynagrodzenia w formie pieni´˝nej i jej udzia∏

w ca∏oÊci ceny;
� wysokoÊç op∏at eksploatacyjnych z tytu∏u eksploatacji obiektu (za ca∏oÊç obiek-

tu lub jako cen´ za jednostk´ miary (np. m2);
� przewidywany termin eksploatacji. Terminu tego nie nale˝y myliç z terminem

wykonania zamówienia, którym w przypadku koncesji b´dzie wykonanie (za-
projektowanie i wykonanie) robót budowlanych. Termin eksploatacji stanowià-
cej sk∏adnik wynagrodzenia jest elementem cenotwórczym i jako taki powinien
byç sk∏adnikiem ceny, a nie odr´bnym kryterium porównywania ofert. 
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2. Prawa i obowiàzki wykonawców 

Prawo ubiegania si´ o zamówienie
W post´powaniu majàcym na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane, mogà
uczestniczyç wykonawcy spe∏niajàcy warunki udzia∏u w post´powaniu okreÊlone
przez zamawiajàcego. Mimo wi´c, ˝e zgodnie z zawartà w art. 2 pkt 11 ustawy PZP
definicjà, wykonawcà mo˝e byç teoretycznie ka˝dy podmiot (osoba fizyczna, oso-
ba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej), to
aby liczyç na faktyczne uzyskanie zamówienia konieczne jest spe∏nienie okreÊlo-
nych warunków. Post´powanie o udzielenie koncesji nie ró˝ni si´ w tym wzgl´dzie
od innych post´powaƒ o udzielenie zamówienia, a wi´c wykonawcy, aby nie zostaç
wykluczonymi z post´powania muszà spe∏niaç warunki zdefiniowane w art. 22 usta-
wy PZP w stopniu okreÊlonym przez zamawiajàcego, adekwatnym do przedmiotu
zamówienia. 

Spe∏nienie tych warunków, a tym samym skuteczne ubieganie si´ o udzielenie
zamówienia mo˝e polegaç na ich spe∏nieniu przez pojedynczy podmiot, lub tak jak
w innych zamówieniach, przez wykonawców ubiegajàcych si´ wspólnie o udziele-
nie zamówienia. Poniewa˝ zamawiajàcy nie mo˝e ˝àdaç przyj´cia przez wykonaw-
c´ okreÊlonej formy prawnej oraz nie istniejà ˝adne szczególne przepisy dotyczàce
formy prawnej koncesjonariusza, to równie˝ w przypadku koncesji mo˝e byç ona
udzielona konsorcjum wspólnie wyst´pujàcych podmiotów.

Prawo do Êrodków ochrony prawnej
Ka˝dy wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna∏ lub
mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów
ustawy mo˝e korzystaç ze Êrodków ochrony prawnej, tzn. prawa do z∏o˝enia prote-
stu do zamawiajàcego, odwo∏ania od rozstrzygni´cia protestu przez zamawiajàcego
do zespo∏u arbitrów oraz skargi do sàdu na wyrok zespo∏u arbitrów. Zasady korzy-
stania ze Êrodków ochrony prawnej opisuje odr´bny poradnik Urz´du Zamówieƒ
Publicznych. 

3. Skàd mo˝na si´ dowiedzieç o zamiarze udzielenia koncesji 

Miejsce publikacji og∏oszenia o zamówieniu, którego przedmiotem b´dzie udziele-
nie koncesji na roboty budowlane, podobnie jak w przypadku wszelkich og∏oszeƒ
o zamówieniach, jest uzale˝nione od wartoÊci przedmiotu zamówienia.

W przypadku zamówieƒ, których wartoÊç w z∏otych nie przekracza równowar-
toÊci 60 000 euro zamawiajàcy zamieszcza og∏oszenie w miejscu powszechnie
dost´pnym w swojej siedzibie. Miejsce to musi byç dost´pne dla wszystkich, zaÊ
za siedzib´ osoby prawnej przyjmuje si´ miejsce wskazane w dokumentach kon-
stytuujàcych utworzenie takiej osoby prawnej. Siedziba nie musi przy tym ozna-
czaç lokalu, lecz np. miejsce publicznie dost´pne poza nim. Ponadto zamawiajàcy
ma obowiàzek zamieszczenia og∏oszenia na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli jà
posiada. 
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JeÊli wartoÊç zamówienia jest wy˝sza od wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci
60 000 euro obligatoryjnie zamawiajàcy ma obowiàzek przekazania og∏oszenia
o zamówieniu Prezesowi UZP. Gdy natomiast wartoÊç zamówienia na roboty bu-
dowlane przekracza równowartoÊç 5 000 000 euro, a w przypadku dostaw lub us∏ug
130 000 euro zamawiajàcy ma obowiàzek przekazania og∏oszenia Urz´dowi Ofi-
cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi Urz´du Zamówieƒ
Publicznych. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane jest wy˝sza ni˝
10 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi 5 000 000 euro, zamawiajàcy publikuje
og∏oszenie równie˝ w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim. Zama-
wiajàcy ka˝de og∏oszenie mo˝e opublikowaç równie˝ w inny sposób. Jest to jednak
forma dodatkowa i dobrowolna, nie zast´pujàca lecz uzupe∏niajàca obowiàzkowe
sposoby publikacji. 

Biuletyn Zamówieƒ Publicznych wydawany przez Prezesa Urz´du jest dost´pny
w wersji drukowanej i mo˝e byç nabywany w punktach sprzeda˝y dzienników urz´-
dowych oraz w prenumeracie od Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Ponadto Biuletyn jest dost´pny w postaci elektronicznej na stronach interne-
towych Urz´du Zamówieƒ Publicznych pod adresem www.uzp.gov.pl. Og∏oszenia
o zamówieniach publikowane w serii S Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej,
dost´pne sà w 20 oficjalnych j´zykach Unii. JeÊli wi´c zamówienie polegajàce na
udzieleniu koncesji przekroczy wartoÊç 5 000 000 euro og∏oszenie o nim zawsze
znajdzie si´ w Dz. Urz. UE. Seria S Dz. Urz. UE dost´pna jest wy∏àcznie w na stro-
nie internetowej pod adresem (http://ted.publications.eu.int/official/) i nie jest wy-
dawana w postaci drukowanej. Korzystanie z niej jest nieodp∏atne. 
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VII. Koncesjonariusz – kto to taki 

1. Znaczenie poj´cia w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych

Koncesjonariusz to wykonawca, który uzyska∏ zamówienie na wykonanie robót bu-
dowlanych b´dàcych przedmiotem koncesji (któremu zosta∏a udzielona koncesja),
podpisa∏ umow´ w sprawie zamówienia publicznego i tym samym sta∏ si´ zama-
wiajàcym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Zgodnie z tym przepisem
zamawiajàcym jest podmiot, któremu inni zamawiajàcy (wymienieni w pkt 1–3
ust´pu 1 art. 3 ustawy) udzielili koncesji na roboty budowlane. 

2. Status formalnoprawny koncesjonariusza, 
a stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych 

Zakres stosowania ustawy przez wykonawców koncesji (koncesjonariuszy) jest
uzale˝niony od ich statusu formalnoprawnego. Jednak˝e w ka˝dym przypadku ce-
lem regulacji by∏o zobowiàzanie koncesjonariusza do zapewnienia przejrzystych
regu∏ wykonywania koncesji. Ustawa okreÊla przy tym jedynie minimalny zakres
obowiàzków koncesjonariusza, a przepisy o wykonywaniu koncesji nie mogà pro-
wadziç do odstàpienia od stosowania innych regulacji ustawy, jeÊli na ich podstawie
zakres obowiàzków podmiotu b´dàcego koncesjonariuszem jest szerszy. 

Koncesjonariusze, którzy posiadajà status zamawiajàcych w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 1–3 sà obowiàzani do stosowania wszelkich przepisów PZP do ca∏ej swojej dzia-
∏alnoÊci, a wi´c równie˝ do zamówieƒ zwiàzanych z wykonywaniem koncesji. Zakres
stosowania ustawy przy wykonywaniu koncesji jest przy tym identyczny jak w przy-
padku pozosta∏ej dzia∏alnoÊci. Oznacza to w konsekwencji, ˝e w przypadku podmio-
tów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 jest on uzale˝niony od obszaru dzia∏alnoÊci,
którego dotyczy koncesja. Je˝eli zawiera si´ w dzia∏alnoÊci podlegajàcej przepisom
o zamówieniach sektorowych, wówczas do wykonywania koncesji taki koncesjona-
riusz stosuje przepisy ustawy, tak jak przy udzielaniu innych zamówieƒ sektorowych. 
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Koncesjonariusze b´dàcy jednoczeÊnie zamawiajàcymi, o których mowa w art.
3 ust. 1 pkt 5 stosujà do wykonywania koncesji przepisy PZP w ca∏oÊci. Aby jednak
zyskaç status zamawiajàcego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 podmiot b´dàcy
koncesjonariuszem musi uzyskaç i przeznaczyç na finansowanie zamówienia b´dà-
cego przedmiotem koncesji Êrodki publiczne lub zapewniç sobie wspó∏finansowa-
nie takiego przedsi´wzi´cia przez zamawiajàcych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1–3. 

Koncesjonariusze, którzy sà jednoczeÊnie zamawiajàcymi, o których mowa
w art. 3 ust. 1. pkt 4, sà zobowiàzani podmiotowo do stosowania przepisów ustawy
wy∏àcznie przy udzielaniu zamówieƒ w celu wykonywania okreÊlonych rodzajów
dzia∏alnoÊci (tzw. zamówieƒ sektorowych). Oznacza to, ˝e w przypadku wykony-
wania koncesji uzale˝niajà sposób stosowania ustawy PZP od obszaru dzia∏alnoÊci,
którego dotyczy koncesja. Je˝eli zawiera si´ w dzia∏alnoÊci podlegajàcej przepisom
o zamówieniach sektorowych, wówczas, do wykonywania koncesji taki koncesjo-
nariusz stosuje przepisy ustawy tak jak przy udzielaniu innych zamówieƒ sektoro-
wych. JeÊli natomiast koncesja dotyczy innej dzia∏alnoÊci koncesjonariusz stosuje
wy∏àcznie postanowienia art. 121 ust. 2. 

Koncesjonariusze którzy sà jednoczeÊnie zamawiajàcymi, o których mowa w art.
3 ust. 1 pkt 6 mogà zostaç zobowiàzani do stosowania przepisów ustawy PZP w za-
kresie szerszym ni˝ przewidziany w art. 121 ust. 2 przez podmiot przekazujàcy im
Êrodki, z których b´dzie wspó∏finansowane wykonywanie koncesji. 

Pozostali koncesjonariusze, sà zobowiàzani do stosowania niektórych przepisów
ustawy PZP wymienionych w art. 121 ust. 2. Przepisy te majà na celu zapewnienie
respektowania zasad równoÊci i uczciwej konkurencji przy wyborze wykonawców
wy∏anianych w trakcie wykonywania koncesji, a tak˝e, choç w ograniczonym za-
kresie, zasady jawnoÊci poprzez obowiàzek stosowania przepisów o og∏oszeniach.
Wy∏àczenie tego obowiàzku w stosunku do wst´pnego og∏oszenia informacyjnego
sprawia, i˝ koncesjonariusz b´dzie zobowiàzany do zamieszczania nast´pujàcych
og∏oszeƒ: og∏oszenia o zamówieniu, og∏oszenia o udzielonym zamówieniu, og∏o-
szenia o konkursie oraz og∏oszenia o wynikach konkursu
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CZ¢Âå SZCZEGÓ¸OWA
– WYKONYWANIE KONCESJI

I. Kiedy wykonawca zostaje koncesjonariuszem

Dla okreÊlenia momentu, w którym podmiot ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówie-
nia, tj. wykonawca, staje si´ koncesjonariuszem, przesàdzajàce jest brzemienie art.
3 ust. 1 pkt 7 oraz art. 120 ustawy PZP. Zgodnie z tymi przepisami koncesjonariusz
to wykonawca, któremu zamawiajàcy udzieli∏ koncesji. Udzieleniem koncesji,
podobnie jak udzieleniem ka˝dego innego zamówienia, jest podpisanie umowy
w sprawie zamówienia. Od tego momentu na wykonawcy cià˝y obowiàzek stoso-
wania przepisów dotyczàcych koncesjonariusza. 
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II. Postanowienia umowy o zamówienie publiczne
b´dàce koncesjà na roboty budowlane,
a obowiàzki koncesjonariusza

1. Kszta∏towanie umowy koncesji 

Udzielanie koncesji wymaga respektowania przepisów przewidzianych w Prawie
zamówieƒ publicznych w∏aÊciwych dla wybranego przez zamawiajàcego trybu
udzielania zamówienia. Jednymi z najistotniejszych sà w tym zakresie przepisy do-
tyczàce specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 36 ustawy za niezb´dny
element specyfikacji uznaje w ust. 1 pkt 21 „istotne dla stron postanowienia, które
zostanà wprowadzone do treÊci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je˝eli zamawiajàcy wymaga od
wykonawcy, aby zawar∏ z nim umow´ w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach” 

Bez wàtpienia najprecyzyjniejszym sposobem okreÊlenia oczekiwaƒ zamawiajà-
cego w tym zakresie jest opracowanie przez zamawiajàcego projektu umowy
uwzgl´dniajàcego jego oczekiwania. Zawarcie takiej w∏aÊnie umowy jest przecie˝
celem post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. Oczekiwania zawarte
w umowie nie mogà jednak naruszaç powszechnie obowiàzujàcych przepisów pra-
wa. W przypadku udzielania zamówienia, którego przedmiotem jest koncesja na
roboty budowlane zamawiajàcy musi w szczególnoÊci pami´taç, ˝e nie mo˝e uza-
le˝niç jej udzielenia do stosowania przez koncesjonariusza podczas wykonywania
koncesji, ustawy w szerszym zakresie ni˝ wynika to z art. 121 PZP. 

Udzielajàc koncesji zamawiajàcy, zgodnie z w∏asnà decyzjà, mo˝e za˝àdaç
w SIWZ, aby wykonawca co najmniej 30% wartoÊci koncesji ustalonej zgodnie
z przepisami dotyczàcymi ustalania wartoÊci zamówieƒ na roboty budowlane zreali-
zowa∏ poprzez zlecanie zadaƒ podwykonawcom. ˚àdanie to ma charakter fakulta-
tywny i nie wy∏àcza stosowania przepisów art. 36 ust. 3 i 4, zgodnie z którymi za-
mawiajàcy ˝àda wskazania przez wykonawc´ w ofercie cz´Êci zamówienia, której
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wykonanie zamierza powierzyç podwykonawcom, a tak˝e mo˝e okreÊliç, która
cz´Êç zamówienia nie mo˝e byç powierzona podwykonawcom. Nie jest przy tym
mo˝liwe, aby konkretni podwykonawcy zostali wskazani przez zamawiajàcego. 

Przepisy ustawy dotyczàce udzielania koncesji zaw´˝ajà dla potrzeb ewentual-
nego ̋ àdania zawarcia umów podwykonawczych poj´cie podwykonawcy, wy∏àcza-
jàc z niego podmioty powiàzane z wykonawcà, tzn. podmioty zale˝ne lub dominu-
jàce. Dla ustalenia czy przysz∏e umowy o podwykonawstwo wype∏niajàce ˝àdanie
wskazane w SIWZ nie b´dà zawierane z podmiotami powiàzanymi, wykonawca
wraz z ofertà sk∏ada kompletnà list´ przedsi´biorstw pozostajàcych z nim w stosun-
ku zale˝noÊci lub dominacji. Niewskazanie na liÊcie, o której mowa w ust. 3 przed-
si´biorstwa, które powinno zostaç wskazane, lub przedsi´biorstwa, z którym
stosunek zale˝noÊci lub dominacji zostanie ukszta∏towany po z∏o˝eniu oferty nie
umo˝liwia uznania go za podwykonawc´. JeÊli wykonawcy wspólnie ubiegajà si´
o udzielenie koncesji postanowienia dotyczàce przedsi´biorstw powiàzanych odno-
szà si´ do wszystkich wyst´pujàcych wspólnie wykonawców. 

WyjaÊnienia wymaga przy tym znaczenie poj´ç „podmiot dominujàcy” oraz
„podmiot zale˝ny”. Zosta∏y one zdefiniowane w art. 4 pkt 16 i 16a) ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz.
U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.). Zgodnie z tymi przepisami podmiotem
dominujàcym jest podmiot który: 
� posiada bezpoÊrednio lub poÊrednio przez inne podmioty (zale˝ne) wi´kszoÊç

g∏osów w organach innego podmiotu (zale˝nego), tak˝e na podstawie porozu-
mieƒ z innymi osobami lub

� jest uprawniony do powo∏ywania lub odwo∏ywania wi´kszoÊci cz∏onków orga-
nów zarzàdzajàcych innego podmiotu (zale˝nego) lub 

� wi´cej ni˝ po∏owa cz∏onków zarzàdu drugiego podmiotu (zale˝nego) jest jedno-
czeÊnie cz∏onkami zarzàdu, prokurentami lub osobami pe∏niàcymi funkcje kie-
rownicze pierwszego podmiotu bàdê innego podmiotu pozostajàcego z tym
pierwszym w stosunku zale˝noÊci.

Podmiotem zale˝nym jest podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest
podmiotem dominujàcym, przy czym wszystkie podmioty zale˝ne od tego podmio-
tu zale˝nego uwa˝a si´ równie˝ za podmioty zale˝ne od tego podmiotu dominujàce-
go.

Zgodnie z art. 147 ustawy PZP zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy zamó-
wienia, a wi´c równie˝ od koncesjonariusza, zabezpieczenia nale˝ytego wykonania
umowy. ˚àdanie to w przypadku zamówieƒ na roboty budowlane ma charakter fa-
kultatywny jeÊli dotyczy zamówieƒ o wartoÊci nieprzekraczajàcej 60 tysi´cy euro,
a obligatoryjny w przypadku zamówieƒ wi´kszych. Zabezpieczenie umowy b´dzie
niezb´dne równie˝ w sytuacji, gdy umowa ma zostaç zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 
3 lata. Specyfika umów o udzielenie koncesji, w których wynagrodzeniem jest pra-
wo do eksploatacji obiektu sprawia, ˝e najcz´Êciej b´dà to umowy wieloletnie. Tyl-
ko taki okres zapewnia bowiem wykonawcy zwrot nak∏adów poniesionych na zre-
alizowanie inwestycji. Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy b´dzie wi´c
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w olbrzymiej wi´kszoÊci przypadków niezb´dnym elementem umowy koncesji. Za-
sadnoÊç wieloletniego charakteru umów koncesji przesàdzi∏a równie˝ o u∏atwieniu
proceduralnym w ich zawieraniu. Zgodnie z art. 142 ust. 4 pkt 5 ustawy PZP zawar-
cie umowy koncesji na czas d∏u˝szy ni˝ 3 lata nie wymaga bowiem zgody Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych. 

Kszta∏tujàc postanowienia umowy koncesji zamawiajàcy powinien zwróciç
szczególnà uwag´ na elementy, które ró˝nià jà od innych umów w sprawie zamó-
wieƒ publicznych. Postanowienia te w istotnym stopniu b´dà przesàdzaç o atrakcyj-
noÊci (op∏acalnoÊci) wykonywania koncesji przez koncesjonariusza, stàd powinny
byç mu znane ju˝ na etapie ubiegania si´ o zamówienie. B´dà to w szczególnoÊci:
� termin wykonania zamówienia oraz termin obowiàzywania umowy,
� sposób kszta∏towania wysokoÊci op∏at z tytu∏u eksploatacji obiektu budowlane-

go, którego wykonanie b´dzie przedmiotem koncesji,
� sposób i terminy dokonywania p∏atnoÊci przez zamawiajàcego, jeÊli przewidzia-

nym sk∏adnikiem wynagrodzenia koncesjonariusza jest taka p∏atnoÊç,
� warunki przekazania obiektu budowlanego zamawiajàcemu po up∏ywie terminu

umowy,
� okreÊlenie odpowiedzialnoÊci koncesjonariusza za prawid∏owà eksploatacj´

obiektu oraz ewentualnych praw zamawiajàcego do odstàpienia od umowy w sy-
tuacji nieprawid∏owoÊci w trakcie eksploatacji i warunków rozwiàzania umowy.

2. Wykonywanie koncesji – zakres poj´cia

Etap wykonywania koncesji jest tylko jednà, choç niezmiernie wa˝nà, cz´Êcià pro-
cesu realizacji zamierzonego przez zamawiajàcego zadania. Poprzedza go wy∏onie-
nie koncesjonariusza, zaÊ etapem kolejnym jest wykonywanie zgodnie z umowà za-
daƒ polegajàcych na eksploatacji obiektu budowlanego.

Wybór Wykonywanie robót Eksploatacja obiektu
koncesjonariusza budowlanych

Przyjmujàc, zgodnie z art 2 ust. 4, i˝ koncesja na roboty budowlane jest zamówie-
niem publicznym na takie roboty, nale˝y uznaç, ˝e wy∏àcznie wykonanie zamówie-
nia w zakresie wykonywania robót obj´tych umowà w sprawie zamówienia b´dzie
stanowiç wykonywanie koncesji. Dalsze czynnoÊci zwiàzane z eksploatacjà obiektu,
b´dà zaÊ dzia∏aniami majàcymi na celu realizacj´ wynagrodzenia za wykonanie kon-
cesji. Tym samym przewidziany w art. 121 obowiàzek stosowania przez koncesjona-
riuszy ustawy PZP przy wykonywaniu koncesji, nale˝y uznaç za spe∏niony wraz
z zakoƒczeniem inwestycji, tzn. wykonaniem robót budowlanych. Do dalszych czyn-
noÊci zwiàzanych z eksploatacjà obiektu ustaw´ PZP stosowaç b´dà jedynie konce-
sjonariusze, którzy sà podmiotowo zobowiàzani do stosowania ustawy.
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III. Obowiàzki koncesjonariusza nieb´dàcego
zamawiajàcym w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1–3 i 5 PZP przy wykonywaniu koncesji 

Koncesjonariusz, który nie jest zamawiajàcym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1–3 i 5,
przy udzielaniu zamówieƒ wynikajàcych z wykonywania koncesji jest obowiàzany do:
� stosowania przepisów ustawy dotyczàcych og∏oszeƒ, z wy∏àczeniem wst´pnego

og∏oszenia informacyjnego;
� okreÊlania terminów sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-

waniu zgodnie z art. 49 ust. 1–3 oraz terminów sk∏adania ofert, o których mowa
w art. 52 ust. 1 i 2;

� prowadzenia post´powaƒ z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1.

1. Stosowanie przepisów o og∏oszeniach – gwarancja jawno-
Êci wyboru wykonawców 
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PAMI¢TAJ, ˚E:
� Koncesjonariusz ma obowiàzek zamieszczania tylko dwóch rodza-

jów og∏oszeƒ: 
– o zamówieniu,
– o udzieleniu zamówienia.

� Ka˝de post´powanie o udzieleniu zamówienia, koncesjonariusz
wszczyna poprzez jego og∏oszenie. Miejsce jego publikacji, zakres
informacji zamieszczanych w og∏oszeniu oraz terminy w nim wyzna-
czone zale˝à od wartoÊci przedmiotu zamówienia i trybu udzielania
zamówienia.

� Publikujàc lub przesy∏ajàc do publikacji og∏oszenia nale˝y to czyniç
we w∏aÊciwej kolejnoÊci.



Miejsce publikacji og∏oszenia

< 60 tys. euro
Wszelkie og∏oszenia o zamówieniu, którego wartoÊç nie przekracza 60 000 euro
koncesjonariusz zamieszcza w miejscu publicznie dost´pnym we w∏asnej siedzibie
oraz na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli takà stron´ posiada. 

> 60 tys. euro
Wszelkie og∏oszenia o zamówieniu, którego wartoÊç jest wi´ksza ni˝ 60 000 euro
koncesjonariusz zamieszcza w miejscu publicznie dost´pnym we w∏asnej siedzibie
oraz na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli takà stron´ posiada, a tak˝e przekazuje
do publikacji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych wydawanym przez Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych. 

> 130 tys. euro dla dostaw i us∏ug lub > 5 mln euro dla robót budowlanych
Wszelkie og∏oszenia o zamówieniu, którego wartoÊç jest wi´ksza ni˝ 130 000 euro
w przypadku dostaw lub us∏ug oraz powy˝ej 5 000 000 w przypadku robót budow-
lanych koncesjonariusz zamieszcza w miejscu publicznie dost´pnym we w∏asnej
siedzibie oraz na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli takà stron´ posiada, przekazu-
je do publikacji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych wydawanym przez Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych, a tak˝e przekazuje Urz´dowi Oficjalnych Publi-
kacji Wspólnot Europejskich do opublikowania w serii S Dziennika Urz´dowe-
go Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE), ukazujàcej si´ w 20 j´zykach UE.

> 5 mln euro dla dostaw i us∏ug lub > 10 mln euro dla robót budowlanych
Wszelkie og∏oszenia o zamówieniu, którego wartoÊç jest wi´ksza ni˝ 5 000 000 euro
w przypadku dostaw lub us∏ug oraz powy˝ej 10 000 000 w przypadku robót budow-
lanych koncesjonariusz zamieszcza w miejscu publicznie dost´pnym we w∏asnej
siedzibie oraz na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli takà stron´ posiada, przekazu-
je do publikacji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych wydawanym przez Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych, przekazuje Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich do opublikowania w serii S Dziennika Urz´dowego Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE), a tak˝e publikuje w dzienniku lub czasopiÊmie o za-
si´gu ogólnopolskim.

Poza obowiàzkowymi formami og∏oszeƒ, mo˝liwe jest ich publikowanie rów-
nie˝ w inny sposób. 

W zwiàzku z publikacjà og∏oszeƒ koncesjonariusz musi te˝ pami´taç, ˝e
zakres informacji zawartych w obowiàzkowym og∏oszeniu w dzienniku lub
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� Og∏oszenia przekazywane do oficjalnych publikatorów powinny byç
sporzàdzane na wzorach og∏oszeƒ zawartych w rozporzàdzeniu
Prezesa Rady Ministrów.

� Nale˝y przestrzegaç terminów podanych w og∏oszeniu.



czasopiÊmie ogólnopolskim (w przypadku najwi´kszych post´powaƒ) oraz
og∏oszeƒ zamieszczanych na stronie internetowej i we w∏asnej siedzibie, a tak˝e
w dowolny inny sposób, nie mo˝e byç sprzeczny z og∏oszeniami przekazanymi
do publikacji w oficjalnych publikatorach (Dzienniku Urz´dowym UE oraz BZP)
lub od niego szerszy.

Sposób przekazywania og∏oszeƒ
Przekazywane og∏oszenia majà, w zale˝noÊci od wartoÊci przedmiotu zamówienia,
dotrzeç do jednego lub dwóch organów publikacyjnych. Sà nimi Prezes Urz´du Za-
mówieƒ Publicznych oraz Urzàd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
W obydwu przypadkach przekazanie og∏oszenia mo˝e nastàpiç pisemnie, faksem
lub drogà elektronicznà.

Na stronie internetowej Urz´du Zamówieƒ Publicznych sà zamieszczone wszel-
kie niezb´dne formularze og∏oszeƒ, które po uzyskaniu has∏a i kodu dost´pu mogà
byç wykorzystywane przez zamawiajàcych do przesy∏ania og∏oszeƒ przez Internet.
Aby korzystaç z takiej mo˝liwoÊci zamawiajàcy powinien: 
� zwróciç si´ pisemnie (pocztà) do UZP wyra˝ajàc ch´ç nadsy∏ania og∏oszeƒ

poprzez Internet;
� urzàd przydzieli mu dane (login i has∏o), które b´dà podawane przed rozpocz´-

ciem wprowadzania og∏oszenia;
� wybraç odpowiedni formularz og∏oszenia (w zale˝noÊci od celu og∏oszenia

i wartoÊci przedmiotu zamówienia) i wype∏niç;
� po prawid∏owym wprowadzeniu og∏oszenia na ekranie zostanie wyÊwietlony nu-

mer pisma które otrzyma∏o og∏oszenie;
� po wyÊwieltleniu numeru zamawiajàcy mo˝e uznaç swoje og∏oszenie za skutecz-

nie dostarczone do UZP;
� zanotowaç numer, pod którym zarejestrowano og∏oszenie i powo∏ywaç si´ na

niego w przypadku kontaktów z UZP w zwiàzku z danym og∏oszeniem;
� jeÊli og∏oszenie zosta∏o prawid∏owo wprowadzone i otrzyma∏o numer nie powin-

no byç ju˝ przesy∏ane do UZP w ˝adnej innej formie;
� jeÊli og∏oszenie jest poprawne, zostanie opublikowane nie póêniej ni˝ na czwar-

ty dzieƒ roboczy od dnia wp∏ywu.

Og∏oszenia do publikacji w OJ/S przesy∏ane sà na formularzach, których polskie
wzory okreÊlone sà w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2004 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ
Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U.
z dnia 25 marca 2004 r. Nr 48, poz. 460). Formularze te majà w nag∏ówku napis:
UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspól-
not. Sà to te same formularze, których u˝ywa si´ przesy∏ajàc do BZP og∏osze-
nia o wartoÊci podlegajàcej publikacji w Dz. Urz. UE.

Przekazanie og∏oszenia do publikacji w Dz. Urz. UE powinno wyglàdaç nast´-
pujàco:
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� po wype∏nieniu odpowiedniego formularza w formie „papierowej” zamawiajàcy
przesy∏a og∏oszenie faxem lub listownie na poni˝szy adres lub nr faksu, które
znajdujà si´ w nag∏ówku formularza: Publikacja Suplementu do Dziennika
Urz´dowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670;

� jeÊli dokument by∏ przygotowany elektronicznie (edytorem tekstu), to mo˝na 
go te˝ wys∏aç jako za∏àcznik wiadomoÊci e-mailem na adres: 
mp-ojs@opoce.cec.eu.int

� chcàc skorzystaç z elektronicznej formy przesy∏ania og∏oszeƒ do Dziennika
Urz´dowego Wspólnot Europejskich zamawiajàcy mo˝e równie˝ u˝yç formula-
rzy zamieszczonych na stronie SIMAP. Od sierpnia 2004 r. dost´pne b´dà for-
mularze w j´zyku polskim. 

W sytuacji kiedy zajdzie koniecznoÊç opublikowania sprostowania og∏oszenia,
zamawiajàcy zobowiàzany jest przekazaç sprostowanie zarówno do Biuletynu Za-
mówieƒ Publicznych jak i do Dziennika Urz´dowego UE. JeÊli wi´c zamawiajàcy
zostanie wezwany do sprostowania og∏oszenia przez choçby jeden z tych organów,
sprostowanie powinien przes∏aç do publikacji zarówno w BZP, jak i w OJ/S. Podob-
nie powinien postapiç zamawiajàcy, który chce wprowadziç poprawk´ w przes∏a-
nym ju˝, ale nieopublikowanym og∏oszeniu.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy PZP zamawiajàcy jest zobowiàzany
udokumentowaç dzieƒ przekazania og∏oszenia organom publikacyjnym oraz
przechowywaç dowód nadania og∏oszenia. ¸atwo jest uczyniç zadoÊç tym wy-
maganiom jeÊli og∏oszenie b´dzie przekazywane pisemnie (drogà listowà). Do-
wodem b´dzie wówczas np. dowód nadania listu poleconego. JeÊli przekazanie
nast´puje w inny sposób np. przy u˝yciu formularza znajdujàcego si´ na stronach
Urz´du lub stronie SIMAP zamawiajàcy musi pami´taç, ˝e dowód nadania po-
winien mieç form´ pisemnà. Mo˝e nim byç np. wydruk z komputera, z którego
zosta∏a dokonana czynnoÊç wype∏nienia formularza lub nadania poczty elektro-
nicznej.

KolejnoÊç czynnoÊci zwiàzanych z zamieszczaniem og∏oszeƒ 
Ustawa PZP okreÊla precyzyjnie, w jakiej kolejnoÊci zamawiajàcy powinien doko-
nywaç czynnoÊci zwiàzanych z publikacjà og∏oszeƒ w sprawach zamówieƒ publicz-
nych. Zasadà jest przekazywanie ich w pierwszej kolejnoÊci do publikacji w ofi-
cjalnych publikatorach (krajowym i ogólnoeuropejskim), a dopiero potem publiko-
wanie w inny sposób. KolejnoÊç czynnoÊci w przypadku najwi´kszych zamówieƒ
powinna wyglàdaç nast´pujàco:
1. przekazanie og∏oszenia do publikacji w Dz. Urz. UE,
2. przekazanie og∏oszenia do publikacji w BZP wraz z informacjà o uprzednim

przekazaniu do publikacji w Dz. Urz. UE,
3. zamieszczenie og∏oszenia na stronach internetowych zamawiajàcego i w jego

siedzibie,
4. publikacja w dzienniku lub czasopiÊmie o ogólnopolskim zasi´gu,
5. opublikowanie og∏oszenia w inny sposób.
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UWAGA!!!
Z zamieszczeniem og∏oszenia na stronach internetowych i we w∏asnej siedzibie,
a tak˝e w prasie i inny sposób, zamawiajàcy nie musi wstrzymywaç si´ do chwili
opublikowania w Dz. Urz. UE i BZP. Mo˝e to uczyniç zaraz po przekazaniu og∏o-
szenia do publikacji w tych publikatorach.

Zakres informacji podawanych w og∏oszeniu 
Szczegó∏owy zakres informacji, które muszà byç zamieszczone w og∏oszeniu za-
le˝y od trybu udzielania zamówienia oraz wartoÊci przedmiotu zamówienia.
W przypadku wszelkich zamówieƒ o wartoÊci powy˝ej 60 tysi´cy euro zakres ten
jest precyzyjnie okreÊlony we wzorach og∏oszeƒ zamieszczonych w za∏àczniku 
nr 3. Minimalny zakres informacji niezb´dnych w ka˝dym og∏oszeniu – w tym
og∏oszeniu o zamówieniu o najmniejszej wartoÊci (poni˝ej 60 tysi´cy euro) okre-
Êlajà odpowiednie przepisy ustawy uzale˝niajàc go od trybu udzielenia zamówie-
nia. Oto one:

Zakres informacji w og∏oszeniu o przetargu nieograniczonym 
– art. 41 ustawy PZP.
1) nazwa (firma) i adres zamawiajàcego (koncesjonariusza);
2) okreÊlenie trybu zamówienia;
3) okreÊlenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

a tak˝e jej ceny, je˝eli jej udost´pnienie jest odp∏atne;
4) opis przedmiotu oraz wielkoÊci lub zakresu zamówienia, z podaniem informa-

cji o mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych;
5) informacja o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spe∏niania tych warunków;
8) informacja na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

10) miejsce i termin sk∏adania ofert;
11) termin zwiàzania ofertà.

Zakres informacji w og∏oszeniu o przetargu ograniczonym 
– art. 48 ust. 2 ustawy PZP.
1) nazwa (firma) i adres zamawiajàcego (koncesjonariusza);
2) okreÊlenie trybu zamówienia;
3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏a-

dania ofert cz´Êciowych;
4) informacja o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) opis warunków udzia∏u w post´powaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz

opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;
7) informacja o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wykonaw-

cy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu;
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8) liczba wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert;
9) informacja na temat wadium;

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-

waniu.

Zakres informacji w og∏oszeniu o negocjacjach z og∏oszeniem – art. 56 ust. 2
ustawy PZP.
1) nazwa (firma) i adres zamawiajàcego (koncesjonariusza);
2) okreÊlenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏a-

dania ofert cz´Êciowych;
4) informacja o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) opis warunków udzia∏u w post´powaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz

opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;
7) informacja o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wykonaw-

cy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu;
8) liczba wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do negocjacji;
9) informacja na temat wadium;

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-

niu. 

Jak widaç z ustawowego zakresu informacji niezb´dnych do zamieszczenia
w og∏oszeniu niektóre z nich odnoszà si´ do takich elementów post´powania
o udzielenie zamówienia, które nie dotyczà koncesjonariusza. Nie oznacza to jed-
nak, ˝e takie informacje mo˝na w og∏oszeniu pominàç. Nale˝y raczej podaç infor-
macje, ˝e przepisy te nie b´dà stosowane lub jeÊli koncesjonariusz uzna to za
s∏uszne, ˝e b´dà stosowane inaczej, ni˝ ustawa PZP przewiduje to dla innych
zamawiajàcych. Uwaga ta odnosi si´ przede wszystkim do takich elementów og∏o-
szeƒ, jak: 

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Koncesjonariusz nie jest zobowiàzany przygotowywaç SIWZ. JeÊli wi´c nie zdecy-
duje si´ na jej stosowanie, powinien w og∏oszeniu zamieÊciç informacj´, ˝e SIWZ
nie b´dzie podstawà udzielania zamówienia, zaÊ w tym miejscu zawrzeç informacje
o miejscu i sposobie uzyskiwania dodatkowych informacji o przedmiocie i warun-
kach ubiegania si´ o zamówienie. 

Cena SIWZ 
JeÊli koncesjonariusz nie zdecyduje si´ na opracowanie SIWZ, wówczas obowiàzek
zamieszczania w og∏oszeniu informacji o jej cenie jest oczywiÊcie bezprzedmioto-
wy. JeÊli jednak b´dzie si´ SIWZ pos∏ugiwa∏, nie musi ograniczaç obowiàzku od-
p∏atnoÊci za ten dokument do post´powaƒ prowadzonych w trybie przetargu nie-
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ograniczonego (tak jak muszà to czyniç inni zamawiajàcy). Nie ma te˝ ˝adnych wy-
tycznych, co do sposobu okreÊlania wysokoÊci ceny SIWZ. Koncesjonariusz musi
jedynie pami´taç, aby ustalona cena za SIWZ nie by∏a na tyle wysoka, aby ograni-
cza∏a dost´p do wykonania zamówienia zainteresowanym podmiotom. Nie mo˝e te˝
oczywiÊcie pobieraç ró˝nej zap∏aty od ró˝nych podmiotów, gdy˝ sta∏oby to
w sprzecznoÊci z zasadà równego traktowania wykonawców. 

Opis warunków udzia∏u w post´powaniu, opis sposobu dokonywania 
oceny spe∏niania tych warunków, wykaz uznawanych dokumentów
potwierdzajàcych spe∏nianie warunków
Koncesjonariusz nie jest obowiàzany do przestrzegania sposobu okreÊlania wa-
runków udzia∏u w post´powaniu tak jak przewiduje to ustawa PZP. Ustalajàc wa-
runki udzia∏u w post´powaniu koncesjonariusz musi jedynie pami´taç, ˝e przesà-
dzajà one w istotnym stopniu o spe∏nieniu wymogu równego traktowania wyko-
nawców. Nieco paradoksalnie, obowiàzek racjonalnego i przemyÊlanego dzia∏ania
na∏o˝ony w tym zakresie na koncesjonariusza jest trudniejszy ni˝ w przypadku in-
nych zamawiajàcych. Brak ustawowych wytycznych z jednej strony bowiem u∏a-
twia prowadzenie post´powania, z drugiej zaÊ obcià˝a koncesjonariusza wi´kszà
odpowiedzialnoÊci za prawid∏owe i zgodne ze wspomnianà zasadà okreÊlenie tych
warunków. Koncesjonariusz mo˝e w ogóle nie okreÊlaç takich warunków, godzàc
si´ na udzia∏ w post´powaniu wszystkich zainteresowanych. Jest to o tyle ∏atwiej-
sze, ˝e zamiast okreÊlaç warunki udzia∏u, mo˝e zastosowaç podmiotowe kryteria
oceny ofert i wy˝ej oceniaç te, które zosta∏y z∏o˝one przez wykonawców dyspo-
nujàcych odpowiednim dla wykonania zamówienia potencja∏em. Warto jednak
warunki takie okreÊliç, gdy˝ oczywiste jest, ˝e nie ka˝de zamówienie mo˝e byç
wykonane przez dowolnego wykonawc´. Istotne znaczenie ma choçby posiadanie
odpowiednich uprawnieƒ do wykonywania czynnoÊci obj´tych zamówieniem.
Koncesjonariusz mo˝e jednak zwracaç uwag´ przede wszystkim na „merytorycz-
ne” przygotowanie wykonawcy do wykonania zamówienia odst´pujàc, jeÊli chce,
od obowiàzku spe∏nienia niektórych wymogów formalnych. Nie musi wi´c np.
wykluczaç z post´powania tych wykonawców, którzy nie spe∏niajà wymogów
okreÊlonych w art. 24 ustawy. Zaleg∏oÊci z tytu∏u zobowiàzaƒ podatkowych,
otwarta likwidacja lub og∏oszona upad∏oÊç, prawomocne skazanie za przest´pstwa
gospodarcze lub nienale˝yte wykonywanie poprzednich zamówieƒ nie muszà
wi´c byç przyczynà wykluczania z post´powania. We w∏asnym interesie konce-
sjonariusz powinien jednak zastanowiç si´, czy tak szerokie dopuszczenie wyko-
nawców do udzia∏u w post´powaniu nie jest obcià˝one zbyt istotnym ryzykiem
niewykonania zamówienia. 

Ocena spe∏niania warunków postawionych przez koncesjonariusza mo˝e nast´-
powaç na podstawie wy∏àcznie oÊwiadczeƒ o ich spe∏nianiu z∏o˝onych przez wyko-
nawców, albo dokumentów, które potwierdzajà spe∏nienie warunków. Niezale˝nie
od wartoÊci post´powania decyzja w tym zakresie jest uznaniowà decyzjà koncesjo-
nariusza obwieszczanà w og∏oszeniu. Równie˝ wykaz honorowanych rodzajów do-
kumentów, które b´dà potwierdzaç zdolnoÊç do wykonania zamówienia, powinien
byç zamieszczony w og∏oszeniu. Wykaz ten nie mo˝e byç nast´pnie ograniczany lub
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modyfikowany, gdy˝ naruszono by w ten sposób zasad´ równego traktowania wy-
konawców. 

Informacja na temat wadium
Niezale˝nie od wartoÊci udzielanego zamówienia oraz przewidywanego czasu, na
który zostanie zawarta umowa, koncesjonariusz nie musi ˝àdaç wnoszenia wa-
dium przez wykonawców ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia. Og∏oszenie
musi natomiast zawieraç informacj´ o decyzji koncesjonariusza w tym zakresie.
W sytuacji, w której koncesjonariusz zdecydowa∏by si´ na ˝àdanie wadium nie
jest zwiàzany przepisami o jego wysokoÊci lub dopuszczalnej formie wnoszenia.
Musi jednak przy tym pami´taç (podobnie jak przy innych czynnoÊciach) o obo-
wiàzku równego traktowania wykonawców oraz okreÊlaniu wymogów zwiàza-
nych z wadium w sposób, który nie b´dzie utrudnia∏ dost´pu do udzielanych za-
mówieƒ. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Podobnie jak inni zamawiajàcy, koncesjonariusz wybiera ofert´ w oparciu o jed-
noznacznie sformu∏owane kryteria wyboru. Kryteria te muszà zostaç publicznie
og∏oszone, gdy˝ inaczej wykonawcy nie mieliby mo˝liwoÊci przygotowania ofert
w sposób odpowiadajàcy oczekiwaniom koncesjonariusza. Obowiàzek równego
traktowania wykonawców nie pozwala równie˝ na ich swobodne zmienianie.
Mog∏oby to bowiem rodziç podejrzenia, ˝e sà one dostosowywane do mo˝liwo-
Êci konkretnego wykonawcy. Ponadto, zmiana kryteriów mog∏aby nie dotrzeç do
wszystkich wykonawców zainteresowanych z∏o˝eniem oferty, co w sposób bar-
dzo istotny narusza∏oby ju˝ wspomnianà zasad´. Zmiana kryteriów mo˝e nato-
miast nast´powaç zgodnie z art. 58 ustawy jeÊli zamówienie jest udzielane w try-
bie negocjacji z og∏oszeniem. Zmiany te mogà byç jednak dokonywane wy∏àcz-
nie przed zaproszeniem do sk∏adania ofert. Istotnà ró˝nicà pomi´dzy zamówie-
niem udzielanym przez koncesjonariusza, a innymi zamówieniami jest swoboda
kszta∏towania kryteriów oceny ofert przez koncesjonariuszy. Mogà wi´c one do-
tyczyç cech wykonawcy (kryteria podmiotowe). Jednak ró˝nicà najistotniejszà
jest brak obowiàzku uwzgl´dniania wÊród kryteriów ceny. OczywiÊcie trudno so-
bie wyobraziç, aby cena mog∏a byç na tyle nieistotnym kryterium wyboru oferty,
aby koncesjonariusz jà pominà∏, jednak zgodnie z przepisami ustawy mo˝e tak
postàpiç. 

2. Terminy. Czas na przygotowanie wykonawców 
do konkurowania o realizacj´ zadaƒ zlecanych 
przez koncesjonariusza

Przepisy dotyczàce terminów sk∏adania wniosków oraz sk∏adania ofert w post´po-
waniach o udzielenie zamówienia sà zró˝nicowane. Zale˝à od trybu udzielania za-
mówienia oraz wartoÊci przedmiotu zamówienia. Naj∏atwiejszà formà wskazania
jakie terminy obowiàzujà w jakim przypadku jest ich przedstawienie tabelaryczne. 
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Zamieszczenie og∏oszenia 
o zamówieniu w siedzibie
zamawiajàcego i na stronie
internetowej 

Przekazanie og∏oszenia 
do publikacji w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych 

Zamieszczenie og∏oszenia
o zamówieniu w siedzibie
zamawiajàcego i na stronie
internetowej

Przekazanie og∏oszenia 
do publikacji w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej

Przekazanie og∏oszenia 
do publikacji w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych 

Zamieszczenie og∏oszenia
o zamówieniu w siedzibie
zamawiajàcego i na stronie
internetowej

Termin na z∏o˝enie oferty wynosi 
co najmniej 15 dni od dnia og∏oszenia

Termin na z∏o˝enie oferty wynosi 
co najmniej 52 dni od dnia przekazania
(wys∏ania) og∏oszenia Prezesowi UZP 

Termin na z∏o˝enie oferty jest
uzale˝niony od czynnoÊci przekazania
og∏oszenia do publikacji w BZP.
Zamieszczenie og∏oszenia w siedzibie 
lub na stronie internetowej nie mo˝e byç
wczeÊniejsze ni˝ przekazanie 
do publikacji w BZP 

Termin na z∏o˝enie oferty wynosi 
co najmniej 52 dni od dnia przekazania
(wys∏ania) og∏oszenia do publikacji
w Dzienniku Urz´dowym UE 

Termin na z∏o˝enie oferty jest
uzale˝niony od czynnoÊci przekazania
og∏oszenia do publikacji w Dzienniku
Urz´dowym UE. Przekazanie 
do publikacji w BZP nie mo˝e nastàpiç
przed przekazaniem do Dz. Urz. UE

Termin na z∏o˝enie oferty jest
uzale˝niony od czynnoÊci przekazania
og∏oszenia do publikacji w Dz. Urz. UE.
Zamieszczenie og∏oszenia w siedzibie 
lub na stronie internetowej nie mo˝e byç
wczeÊniejsze ni˝ przekazanie 
do publikacji w tym Dzienniku 

CZYNNOÂå KONCESJONARIUSZA 
(W KOLEJNOÂCI WYKONYWANIA)

WYZNACZONY TERMIN NA CZYNNOÂCI
WYKONAWCÓW
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PRZETARG NIEOGRANICZONY

Poni˝ej 60 tys. euro

Powy˝ej 60 tys. euro

Powy˝ej 130 tys. euro dla dostaw i us∏ug 
lub powy˝ej 5 mln euro dla robót budowlanych
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Zamieszczenie og∏oszenia o zamó-
wieniu w siedzibie zamawiajàcego
i na stronie internetowej 

Przekazanie zaproszenia 
do sk∏adania ofert 

Przekazanie og∏oszenia 
do publikacji w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych

Zamieszczenie og∏oszenia
o zamówieniu w siedzibie
zamawiajàcego i na stronie
internetowej

Przekazanie zaproszenia 
do sk∏adania ofert

Przekazanie og∏oszenia 
do publikacji w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej

Przekazanie og∏oszenia 
do publikacji w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych

Termin na z∏o˝enie wniosku o dopuszcze-
nie do udzia∏u w post´powaniu wynosi 
co najmniej 15 dni od dnia og∏oszenia

Termin na z∏o˝enie ofert nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 7 dni od dnia przekazania
zaproszenia

Termin na z∏o˝enie wniosku o dopuszcze-
nie do udzia∏u w post´powaniu wynosi 
co najmniej 37 dni od dnia przekazania
(wys∏ania) og∏oszenia Prezesowi UZP

Termin na z∏o˝enie wniosku o dopuszcze-
nie do udzia∏u w post´powaniu jest
uzale˝niony od daty przekazania og∏osze-
nia do publikacji w BZP. Zamieszczenie
og∏oszenia w siedzibie lub na stronie
internetowej nie mo˝e byç wczeÊniejsze
ni˝ przekazanie do publikacji w BZP

Termin na z∏o˝enie ofert nie mo˝e 
byç krótszy ni˝ 40 dni od dnia przeka-
zania zaproszenia, a jeÊli zachodzi pilna
potrzeba udzielenia zamówienia – 10 dni

Termin na z∏o˝enie wniosku
o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu wynosi co najmniej 
37 dni od dnia przekazania (wys∏ania)
og∏oszenia do publikacji w Dz. Urz. UE

Termin na z∏o˝enie wniosku
o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu jest uzale˝niony 
od czynnoÊci przekazania og∏oszenia 
do publikacji w Dzienniku Urz´dowym
UE. Przekazanie do publikacji w BZP 
nie mo˝e nastàpiç przed przekazaniem 
do Dz. Urz. UE

PRZETARG OGRANICZONY

Poni˝ej 60 tys. euro

Powy˝ej 60 tys. euro

Powy˝ej 130 tys. euro dla dostaw i us∏ug 
lub powy˝ej 5 mln euro dla robót budowlanych
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Zamieszczenie og∏oszenia
o zamówieniu w siedzibie
zamawiajàcego i na stronie
internetowej

Przekazanie zaproszenia do
sk∏adania ofert

Zamieszczenie og∏oszenia
o zamówieniu w siedzibie
zamawiajàcego i na stronie
internetowej

Zaproszenie do negocjacji 

Przekazanie zaproszenia 
do sk∏adania ofert

Przekazanie og∏oszenia 
do publikacji w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych 

Zamieszczenie og∏oszenia
o zamówieniu w siedzibie
zamawiajàcego i na stronie
internetowej

Termin na z∏o˝enie wniosku
o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu jest uzale˝niony 
od czynnoÊci przekazania og∏oszenia 
do publikacji w Dz. Urz. UE.
Zamieszczenie og∏oszenia w siedzibie 
lub na stronie internetowej nie mo˝e byç
wczeÊniejsze ni˝ przekazanie 
do publikacji w tym Dzienniku

Termin na z∏o˝enie ofert nie mo˝e 
byç krótszy ni˝ 40 dni od dnia
przekazania zaproszenia, a jeÊli zachodzi
pilna potrzeba udzielenia zamówienia 
– 10 dni

Termin na z∏o˝enie wniosku
o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu wynosi co najmniej 
15 dni od dnia og∏oszenia

Brak ustawowych terminów przekazania
zaproszenia i rozpocz´cia negocjacji 

Termin na z∏o˝enie oferty nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 10 dni od dnia przekazania
zaproszenia 

Termin na z∏o˝enie wniosku
o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu wynosi co najmniej 
37 dni od dnia przekazania (wys∏ania)
og∏oszenia Prezesowi UZP

Termin na z∏o˝enie wniosku
o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu jest uzale˝niony 
od daty przekazania og∏oszenia 
do publikacji w BZP. Zamieszczenie
og∏oszenia w siedzibie lub na stronie
internetowej nie mo˝e byç wczeÊniejsze 
ni˝ przekazanie do publikacji w BZP

NEGOCJACJE Z OG¸OSZENIEM

Poni˝ej 60 tys. euro

Powy˝ej 60 tys. euro
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Zaproszenie do negocjacji 

Przekazanie zaproszenia 
do sk∏adania ofert 

Przekazanie og∏oszenia 
do publikacji w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej

Przekazanie og∏oszenia 
do publikacji w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych 

Zamieszczenie og∏oszenia
o zamówieniu w siedzibie
zamawiajàcego i na stronie
internetowej

Zaproszenie do negocjacji 

Przekazanie zaproszenia 
do sk∏adania ofert 

Brak ustawowych terminów przekazania
zaproszenia i rozpocz´cia negocjacji 

Termin na z∏o˝enie oferty nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 10 dni od dnia przekazania
zaproszenia

Termin na z∏o˝enie wniosku
o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu wynosi co najmniej 
37 dni od dnia przekazania (wys∏ania)
og∏oszenia do publikacji w Dz. Urz. UE

Termin na z∏o˝enie wniosku
o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu jest uzale˝niony 
od czynnoÊci przekazania og∏oszenia 
do publikacji w Dzienniku Urz´dowym
UE. Przekazanie do publikacji w BZP 
nie mo˝e nastàpiç przed przekazaniem 
do Dz. Urz. UE

Termin na z∏o˝enie wniosku
o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu jest uzale˝niony 
od czynnoÊci przekazania og∏oszenia 
do publikacji w Dz. Urz. UE.
Zamieszczenie og∏oszenia w siedzibie 
lub na stronie internetowej nie mo˝e byç
wczeÊniejsze ni˝ przekazanie 
do publikacji w tym Dzienniku

Brak ustawowych terminów przekazania
zaproszenia i rozpocz´cia negocjacji 

Termin na z∏o˝enie oferty nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 10 dni od dnia przekazania
zaproszenia

Powy˝ej 130 tys. euro dla dostaw i us∏ug 
lub powy˝ej 5 mln euro dla robót budowlanych

3. Równe traktowanie wykonawców – co to znaczy

Koncesjonariusz (zamawiajàcy) ma obowiàzek przestrzegania zasady równego trak-
towania wykonawców ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia, która stanowi jednà
z podstaw funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych. Obowiàzki wynikajàce



z zasady równego traktowania pojawiajà si´ ju˝ w fazie przygotowa-nia post´powania
o udzielenie zamówienia, a koƒczà dopiero wraz z jego udzieleniem.

Przygotowujàc post´powanie, co w przypadku udzielania zamówieƒ przez kon-
cesjonariusza oznacza w praktyce okreÊlenie przedmiotu zamówienia, koncesjona-
riusz musi wi´c dokonywaç tego w sposób, który nie b´dzie uprzywilejowywa∏ pro-
ducentów konkretnych wyrobów, ró˝nicowa∏ wykonawców ze wzgl´du na ich kraj
pochodzenia czy prowadzenia dzia∏alnoÊci. 

Zasada równego traktowania oznacza te˝, ˝e wp∏ywu na jego wybór nie mo˝e
mieç status prawny wykonawcy. Przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç na pod-
stawie wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, spó∏ka prawa handlowego
spó∏dzielnia, przedsi´biorstwo paƒstwowe, czy w koƒcu podmiot nieposiadajàcy
osobowoÊci prawnej lub osoba nieprowadzàca dzia∏alnoÊci gospodarczej majà takie
same prawo ubiegaç si´ o wykonanie ka˝dego zamówienia. Koncesjonariusz mo˝e
natomiast wymagaç posiadania przez wykonawc´ kwalifikacji, uprawnieƒ, czy
doÊwiadczenia niezb´dnego do wykonania zamówienia. Musi jednak przy tym
pami´taç o uznawaniu kwalifikacji. Zasada równego traktowania to równie˝, a mo-
˝e przede wszystkim, zakaz dyskryminacji podmiotów ubiegajàcych si´ o zamówie-
nie. Poza wspomnianym ju˝ obowiàzkiem równego traktowania wykonawców po-
chodzàcych z innych krajów ni˝ Polska, koncesjonariusz udzielajàcy zamówienia
nie mo˝e stosowaç preferencji lokalnych lub regionalnych. 

4. Zapewnienie uczciwej konkurencji pomi´dzy wykonawcami 
– wa˝ny obowiàzek koncesjonariusza 

Obowiàzek zachowywania przez koncesjonariusza zasady uczciwej konkurencji
oznacza przede wszystkim koniecznoÊç patrzenia na dzia∏ania wykonawców ubie-
gajàcych si´ o udzielenie zamówienia przez pryzmat przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepisy pierwszej z nich okre-
Êlajà poj´cie czynu nieuczciwej konkurencji. Czynem takim jest dzia∏anie sprzeczne
z prawem lub dobrymi obyczajami, je˝eli narusza ono interes innego przedsi´bior-
cy lub klienta, lub mu zagra˝a. Wskazano w niej tak˝e przyk∏adowe czyny nieuczci-
wej konkurencji, za które nale˝y uznawaç:
� wprowadzajàce w b∏àd oznaczenie przedsi´biorstwa,
� fa∏szywe oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub us∏ug, 
� wprowadzajàce w b∏àd oznaczenie towarów lub us∏ug,
� naruszenie tajemnicy przedsi´biorstwa, 
� nak∏anianie do rozwiàzania lub niewykonania umowy, 
� naÊladownictwo produktów, 
� pomówienie lub nieuczciwe zachwalanie, 
� utrudnianie dost´pu do rynku, 
� przekupstwo osoby pe∏niàcej funkcj´ publicznà, 
� nieuczciwa lub zakazana reklama,
� organizowanie sprzeda˝y lawinowej,
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� dumping czyli utrudnianie innym wykonawcom dost´pu do rynku przez sprze-
da˝ towarów lub us∏ug poni˝ej kosztów ich wytworzenia lub Êwiadczenia albo
ich odsprzeda˝ poni˝ej kosztów zakupu w celu eliminacji innych wykonawców. 

SpoÊród przepisów drugiej wspomnianej ustawy – o ochronie konsumentów
i konkurencji – koncesjonariusz udzielajàc zamówienia musi zwracaç uwag´ przede
wszystkim na zakaz porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´ oraz zakaz nadu˝y-
wania pozycji dominujàcej. 

JeÊli wykonawcy ubiegajàcy si´ o wykonywanie zamówieƒ udzielanych przez
koncesjonariusza ∏amià którykolwiek z wymienionych wy˝ej przepisów, nie powin-
ni uzyskaç zamówienia. Udzielajàc zamówienia takiemu wykonawcy koncesjona-
riusz z∏ama∏by bowiem obowiàzujàcà go zasad´ troski o zachowywanie uczciwej
konkurencji pomi´dzy wykonawcami. Nie jest przy tym niezb´dne zachowanie ja-
kiejkolwiek konkretnej formy odmowy udzielenia zamówienia wykonawcy naru-
szajàcemu zasady uczciwej konkurencji. Koncesjonariusza nie obowiàzujà bowiem
przepisy o wykluczaniu wykonawców i odrzucaniu ofert. Wystarczy wi´c, ˝e po
ustaleniu, i˝ ma do czynienia z czynami nieuczciwej konkurencji, koncesjonariusz
nie b´dzie uwzgl´dnia∏ oferty takiego wykonawcy przy wyborze.

5. Przepisy, których koncesjonariusz nie mo˝e zastosowaç

Wskazanie ograniczonego zakresu stosowania ustawy przez koncesjonariuszy nie-
b´dàcych zamawiajàcymi, o których mowa w art 3 ust. 1 pkt 1–5 skutkuje brakiem
mo˝liwoÊci korzystania przez nich z tych rozwiàzaƒ ustawy, które nie mieszczà si´
w zakresie ukszta∏towanym przepisem art. 121 ust. 2. Tym samym koncesjonariu-
sze, których ten przepis dotyczy, nie mogà stosowaç do udzielania zamówieƒ nie-
których przepisów u∏atwiajàcych udzielanie zamówieƒ w okreÊlonych sytuacjach,
np. trybów bez og∏oszenia.

6. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach 
– dodatkowy obowiàzek koncesjonariusza 

Zgodnie z art. 98 ust. 4 i rozporzàdzeniem z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakre-
su informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach pu-
blicznych oraz jego wzoru. (Dz. U. z dnia 29 marca 2004 r. Nr 50, poz. 479) obo-
wiàzek sporzàdzania sprawozdaƒ dotyczy wszystkich zamawiajàcych. Zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 7 koncesjonariusz jest zamawiajàcym. JednoczeÊnie art. 121 ust. 2
dla koncesjonariuszy nieb´dàcych podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 1 pkt
1–3 i 5 ustanawia ograniczone obowiàzki przy udzielaniu zamówieƒ. Brak wÊród
nich obowiàzku sporzàdzania sprawozdaƒ. Wskazanie w rozporzàdzeniu, koncesjo-
nariusza jako wype∏niajàcego sprawozdanie oznacza, ˝e wype∏niajà je wy∏àcznie
koncesjonariusze zobowiàzani do tej czynnoÊci sporzàdzajàc dla zamówieƒ zwiàza-
nych z wykonywaniem koncesji odr´bne sprawozdanie.
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7. Najwa˝niejsze obowiàzki koncesjonariusza – podsumowanie

Chcàc prawid∏owo post´powaç na ka˝dym etapie udzielania zamówienia koncesjo-
nariusz powinien zwracaç uwag´ na rzeczy nast´pujàce:
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Publikowanie wst´pnych
og∏oszeƒ informacyjnych

Decyzja o udzieleniu
zamówienia

Mo˝liwoÊç powierzania
prowadzenia post´powaƒ
innemu podmiotowi

Mo˝liwoÊç wspólnego
udzielania zamówieƒ przez
koncesjonariuszy

Ustalenie wartoÊci
zamówienia 

Og∏oszenie o zamówieniu 

Opis przedmiotu zamówienia

Stosowanie norm, aprobat
i specyfikacji technicznych

Udzielanie informacji
o przedmiocie zamówienia

Brak obowiàzku 

Podejmowana w sposób niesformalizowany wg
przyj´tych u koncesjonariusza zasad

Tak – koncesjonariusz mo˝e skorzystaç z takiej
mo˝liwoÊci

Tak – koncesjonariusz mo˝e skorzystaç z takiej
mo˝liwoÊci, bez obowiàzku zachowywania
wymogów okreÊlonych w art. 16

Brak formalnego obowiàzku ustalania wartoÊci
zgodnie z przepisami ustawy. Obowiàzek
respektowania przepisów o og∏oszeniach
zmusza jednak koncesjonariusza do ustalenia,
w jakim przedziale zwiàzanym z zasadami
publikacji og∏oszeƒ zawiera si´ wartoÊç
zamówienia

Koncesjonariusz ma obowiàzek publikacji
og∏oszenia na zasadach okreÊlonych w PZP

Brak formalnego obowiàzku i zasad
dokonywania opisu przedmiotu zamówienia.
Koncesjonariusz musi jednak wskazaç co jest
przedmiotem zamówienia i respektowaç zasad´
uczciwej konkurencji. Uniemo˝liwia to mi´dzy
innymi preferowanie konkretnych wyko-
nawców lub wyrobów i wskazuje na obowiàzek
odpowiedniego stosowania art. 29 PZP

Brak obowiàzku stosowania

Brak szczegó∏owych zasad udzielania infor-
macji i obowiàzku stosowania przepisów PZP
w tym zakresie. Koncesjonariusz musi nato-
miast przestrzegaç zasady równego traktowania
wykonawców, tzn. udost´pniaç im informacj´
w tym samym zakresie i tym samym czasie 

CZYNNOÂå OBOWIÑZKI KONCESJONARIUSZA
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SIWZ

Wykluczanie wykonawców 
– warunki ubiegania si´
o udzielenie zamówienia 

Sposób komunikowania si´
koncesjonariusza
z wykonawcami –
zachowanie formy pisemnej
w dokonywaniu czynnoÊci
w post´powaniu

Wyznaczanie terminów 

Tryb wyboru wykonawców

˚àdanie wadium

Powo∏anie komisji
przetargowej

Wybór najkorzystniejszej
oferty 

Brak obowiàzku sporzàdzania 

Brak obowiàzku stosowania przepisów
o wykluczeniu z post´powania.
Koncesjonariusz mo˝e jednak ustaliç w∏asne
warunki umo˝liwiajàce udzia∏ w post´powaniu,
jednak˝e z uwzgl´dnieniem zasady równego
traktowania i uczciwej konkurencji. Warunki te
nie mogà mieç charakteru dyskryminacyjnego

Koncesjonariusz samodzielnie ustala zasady
porozumiewania si´ z wykonawcami
z uwzgl´dnieniem zasady równego traktowania.
Informacja powinna byç udost´pniania
w sposób umo˝liwiajàcy jej uzyskanie w tym
samym czasie i zakresie, a wybór formy
komunikacji nie mo˝e ograniczaç kr´gu
wykonawców zdolnych do jej otrzymania

Koncesjonariusz musi przestrzegaç wskazanych
w PZP terminów sk∏adania wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
i sk∏adania ofert

Brak obowiàzku stosowania w pe∏ni przepisów
o jakimkolwiek trybie udzielania zamówienia
wymienionym w PZP. Obowiàzek stosowania
przepisów o og∏oszeniach w przypadku
ka˝dego udzielanego zamówienia wskazuje
jednak na brak mo˝liwoÊci stosowania trybów
bez og∏oszenia przez koncesjonariuszy

Brak obowiàzku stosowania przepisów PZP
w tym zakresie

Brak obowiàzku

Mo˝liwoÊç stosowania kryteriów
podmiotowych, brak obowiàzku stosowania
kryterium ceny, brak obowiàzku stosowania
szczegó∏owych przepisów o odrzuceniu ofert
z ra˝àco niska cenà, odrzucenia ofert
z przyczyn formalnych, brak obowiàzku
poprawiania omy∏ek rachunkowych.
Dokonywanie wyboru ofert musi respektowaç
zasad´ równego (jednakowego) traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji
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Informowanie wykonawców
o wyborze oferty

Dokumentowanie 
post´powaƒ

Mo˝liwoÊç udzielania
koncesji na roboty
budowlane przez
koncesjonariusza 

Umowy w sprawach
zamówieƒ publicznych

Og∏oszenie o udzieleniu
zamówienia

Zabezpieczenie 
nale˝ytego wykonania 
umowy 

Obserwator 

Brak obowiàzku stosowania art. 92 PZP. 
Równe traktowanie wykonawców
i umo˝liwienie im prawa do skorzystania 
ze Êrodków ochrony prawnej wskazuje 
jednak na obowiàzek równoczesnego
poinformowania wszystkich o decyzji
koncesjonariusza

Brak obowiàzku sporzàdzania protoko∏u
zgodnie z przepisami PZP. 
Koncesjonariusz powinien jednak zapewniç
takie przechowywanie dokumentów
potwierdzajàcych dokonanie czynnoÊci
obowiàzkowych w post´powaniu, 
aby dla celów dowodowych (np kontroli)
zapewniç mo˝liwoÊç potwierdzenia ich
dokonania. 

Brak zakazu udzielania koncesji przez
koncesjonariusza. W przypadku decyzji
o udzieleniu koncesji, koncesjonariusz musi
pami´taç, i˝ koncesja jest zamówieniem
publicznym i musi stosowaç przy jej 
udzielaniu wszystkie te przepisy, do których
respektowania jest obowiàzany przy innych
zamówieniach 

Brak obowiàzku stosowania przepisów
o umowach z PZP

Koncesjonariusz ma obowiàzek publikacji
og∏oszenia na zasadach okreÊlonych w PZP

Brak obowiàzku ˝àdania wniesienia
zabezpieczenia 

Brak obowiàzku koncesjonariusza 
do powiadamiania Prezesa Urz´du o wszcz´ciu
post´powania, brak komisji przetargowej
(sformalizowanego sposobu wyboru
najkorzystniejszej oferty), a w szczególnoÊci
brak obowiàzku ustalania wartoÊci 
zamówienia, zgodnie z przepisami PZP,
czynià przepisy o udziale obserwatora
w post´powaniach prowadzonych 
przez koncesjonariusza bezprzedmiotowymi
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Kontrola post´powaƒ przez
Prezesa Urz´du 

Protest

Odwo∏anie 

Skarga

OdpowiedzialnoÊç za
naruszenie przepisów ustawy

Prezes UZP mo˝e przeprowadziç kontrol´
post´powaƒ prowadzonych przez
koncesjonariusza w ka˝dym momencie
post´powania oraz przez okres 3 lat 
od dnia udzielenia zamówienia w zakresie
przestrzegania przepisów, do których
koncesjonariusz jest obowiàzany. Z ustawy
PZP nie wynika jednak obowiàzek
koncesjonariusza do udost´pnienia
dokumentów do kontroli. Prezes UZP ma
jednak obowiàzek wezwaç kontrolowanego 
do przedstawienia dokumentów. Poniewa˝
jednak negatywny wynik kontroli mo˝e si´
wiàzaç z na∏o˝eniem kary pieni´˝nej na
zamawiajàcego, niecelowe by∏oby odmawianie
przed∏o˝enia dokumentów. Prezes Urz´du 
na podstawie posiadanych dokumentów
i wiedzy, którà dysponuje mo˝e dokonaç
ustaleƒ kontrolnych i podjàç decyzj´ o jej
skutkach (np. o karze pieni´˝nej). Wówczas
koncesjonariusz, do którego zostanie
skierowana decyzja powinien na drodze
odwo∏awczej przedstawiç dokumenty
potwierdzajàce prawid∏owoÊç swego
post´powania przy udzielaniu zamówieƒ 

Patrz rozdzia∏ Êrodki ochrony prawnej 

Patrz rozdzia∏ Êrodki ochrony prawnej 

Patrz rozdzia∏ Êrodki ochrony prawnej 

Patrz rozdzia∏ odpowiedzialnoÊç za naruszenie
przepisów ustawy



IV. Wykonywanie koncesji przez podmioty
prowadzàce dzia∏alnoÊç w obszarach obj´tych
przepisami o zamówieniach sektorowych

1. Status podmiotów udzielajàcych 
zamówieƒ sektorowych
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wydobywanie kopalin

zarzàdzanie lotniskami i portami wytwarzanie i dystrybucja energii dystrybucja wody pitnej

sieci kolejowe, tramwajowe, 

trolejbusowe

transport autobusowy us∏ugi telekomunikacyjne



Zamówienia sektorowe, to zgodnie z art. 122 ustawy PZP zamówienia udzielane
w celu wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie poszukiwania i wydobywania paliw
sta∏ych – ropy naftowej i gazu ziemnego, zarzàdzania lotniskami i portami, wytwa-
rzania i dystrybucji energii i gazu, produkcji i dystrybucji wody pitnej, obs∏ugi sieci
transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego i autobusowego oraz Êwiad-
czenia us∏ug telekomunikacyjnych przy pomocy sieci. Dzia∏alnoÊç takà mogà
prowadziç zamawiajàcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy PZP. Mi-
mo prowadzenia takiej samej dzia∏alnoÊci status zamawiajàcych wymienionych
w dwóch wspomnianych przepisach jest jednak ró˝ny. 

Zamawiajàcy wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP to „instytucje prawa publicz-
nego” utworzone i dzia∏ajàce w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszech-
nym (dost´pne dla ka˝dego uprawnionego), o niekomercyjnym charakterze. Ozna-
cza to, ˝e ich spe∏nianie jest wykonywane niejako w imieniu w∏adz publicznych,
które sà obowiàzane do ich zaspakajania. Podmioty te sà wi´c zale˝ne od takich
w∏adz. Taki status przesàdza o zakresie obowiàzku stosowania ustawy. Udzielajàc
zamówieƒ innych ni˝ sektorowe wspomniane podmioty stosujà ustaw´ na ogólnych
zasadach, tzn. do zamówieƒ o wartoÊci przekraczajàcej 6 tys. euro. 

Zamawiajàcy wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 4 PZP to podmioty inne ni˝ pozosta-
∏e zobowiàzane do stosowania ustawy, których podstawowym wyró˝nikiem jest
prowadzenie dzia∏alnoÊci w obszarach obj´tych regulacjami dotyczàcymi „zamó-
wieƒ sektorowych”. Nie mogà byç to wi´c podmioty z sektora finansów publicz-
nych oraz instytucje prawa publicznego. Ich dzia∏alnoÊç jest natomiast poddana
wp∏ywowi w∏adz publicznych poprzez dominujàcy udzia∏ w podejmowaniu decyzji
lub prawo do decydowania o mo˝liwoÊci podj´cia przez podmiot dzia∏alnoÊci
w obszarze „sektorowym” (przyznawanie praw szczególnych lub wy∏àcznych).
Podmioty te stosujà ustaw´ PZP wy∏àcznie do zamówieƒ sektorowych. Ca∏à pozo-
sta∏à dzia∏alnoÊç prowadzà bez takiego obowiàzku. 

Obie grupy zamawiajàcych ∏àczy jednak fakt takiego samego stosowania przepi-
sów ustawy PZP przy udzielaniu zamówieƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci „sektorowej”
(okreÊlonej w art. 122 ustawy PZP), do której stosujà ustaw´ od wartoÊci 400 tys.
euro jeÊli przedmiotem zamówienia sà dostawy lub us∏ugi albo 5 mln euro, jeÊli sà
to roboty budowlane. 

2. Jak ustaliç zakres przepisów, które nale˝y stosowaç 
przy wykonywaniu koncesji

Fakt, ˝e koniecznoÊç udzielenia zamówienia wynika z wykonywania zobowiàzaƒ
zwiàzanych z uprzednio zdobytym zamówieniem (np. na wykonywanie koncesji)
nie mo˝e ograniczaç zakresu stosowania ustawy przez podmioty, które sà zobowià-
zane do jej stosowania. JeÊli koncesjonariuszem jest wi´c podmiot, który na mocy
innych przepisów ustawy jest zamawiajàcym, to do wykonywania koncesji stosuje
przepisy ustawy, tak jak do ka˝dego innego udzielanego zamówienia. 

W przypadku podmiotów udzielajàcych zamówieƒ sektorowych przesàdzajàce
dla okreÊlenia zakresu stosowania ustawy przy wykonywaniu koncesji jest ustalenie
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celu udzielenia zamówienia. Nie chodzi przy tym o rozgraniczenie czy zamówienie
jest udzielane w celu wykonywania koncesji, czy nie. Istotne jest czy zamówienie
jest udzielane w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci w obszarze obj´tym przepisami
o „zamówieniach sektorowych”. JeÊli wi´c wykonywanie koncesji wià˝e si´ z dzia-
∏alnoÊcià sektorowà, do jej wykonywania stosuje si´ przepisy ustawy PZP, tak jak 
do ka˝dego innego „zamówienia sektorowego”. JeÊli natomiast zamówienie udzie-
lane w zwiàzku z wykonywaniem koncesji nie wià˝e si´ z dzia∏alnoÊcià sektorowà,
stosowanie do niego przepisów ustawy jest uzale˝nione od statusu podmiotu b´dà-
cego koncesjonariuszem. 

W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 oznacza to obo-
wiàzek stosowania ustawy w pe∏ni do wszelkich zamówieƒ wynikajàcych z wyko-
nywania koncesji o wartoÊci powy˝ej 6 tysi´cy euro. 

Koncesjonariusze, którzy sà jednoczeÊnie zamawiajàcymi, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt. 4, zobowiàzanymi podmiotowo do stosowania przepisów ustawy
wy∏àcznie przy udzielaniu zamówieƒ w celu wykonywania okreÊlonych rodzajów
dzia∏alnoÊci, w przypadku wykonywania koncesji dotyczàcej dzia∏alnoÊci innej ni˝
sektorowa stosujà wy∏àcznie postanowienia art. 121 ust. 2. Odnoszà si´ wi´c do nich
zasady opisane w rozdziale III cz´Êci szczegó∏owej niniejszego opracowania. 

55



V. Stosowanie przepisów ustawy 
Prawo zamówieƒ publicznych 
przez koncesjonariuszy b´dàcych
zamawiajàcymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1–3 i 5 PZP

Zgodnie z definicjà wykonawcy zawartà w art. 2 pkt 11 ustawy PZP, ka˝dy podmiot
(a wi´c równie˝ zamawiajàcy w rozumieniu ustawy) mo˝e byç wykonawcà zamó-
wienia. Koncesjonariusz to ni mniej, ni wi´cej tylko szczególny wykonawca, mo˝e
si´ wi´c zdarzaç, ˝e to w∏aÊnie zamawiajàcy z sektora finansów publicznych lub
innej grupy zamawiajàcych zobowiàzanej do pe∏nego stosowania ustawy uzyska
zamówienie na wykonywanie koncesji. Taki koncesjonariusz, b´dàcy zamawiajà-
cym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1–3 i 5, jest obowiàzany stosowaç wszystkie prze-
pisy ustawy tak˝e do udzielania zamówieƒ wynikajàcych z wykonywania koncesji.
Oznacza to, ̋ e ka˝dy wy˝szy ni˝ 6 tysi´cy euro wydatek na zakup us∏ug, dostaw lub
stanowiàcy wynagrodzenie za roboty budowlane jest dokonywany zgodnie z proce-
durami przewidzianymi w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych. Do tej grupy po-
tencjalnych koncesjonariuszy zalicza si´:
� podmioty nale˝àce do sektora finansów publicznych, którymi zgodnie z art. 5

ustawy o finansach publicznych sà:
1) organy w∏adzy publicznej, organy administracji rzàdowej, organy kontroli

paƒstwowej i ochrony prawa, sàdy i trybuna∏y, a tak˝e jednostki samorzàdu
terytorialnego i ich organy oraz zwiàzki;

2) jednostki bud˝etowe, zak∏ady bud˝etowe i gospodarstwa pomocnicze jed-
nostek bud˝etowych;

3) fundusze celowe;
4) paƒstwowe szko∏y wy˝sze;
5) jednostki badawczo-rozwojowe;
6) samodzielne publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej;
7) paƒstwowe lub samorzàdowe instytucje kultury;
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8) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
∏ecznego i zarzàdzane przez nie fundusze;

10) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nià jednostki organizacyjne;
11) paƒstwowe lub samorzàdowe osoby prawne utworzone na podstawie odr´b-

nych ustaw w celu wykonywania zadaƒ publicznych z wy∏àczeniem przed-
si´biorstw, banków i spó∏ek prawa handlowego;

� Paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej. Naj-
bardziej znanà i znaczàcà jednostkà posiadajàcà taki status jest Paƒstwowe
Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwowe;

� osoby prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych, nad którymi pod-
mioty z sektora finansów publicznych lub paƒstwowe jednostki organizacyjne
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej sprawujà nadzór lub wywierajà dominu-
jàcy wp∏yw, jeÊli zosta∏y utworzone lub dzia∏ajà w celu zaspokajania potrzeb
o charakterze powszechnym, niemajàcych charakteru przemys∏owego ani han-
dlowego;

� wszystkie inne podmioty je˝eli udzielajà zamówienia, które jest finansowane
w ponad 50% ze Êrodków publicznych lub przez podmioty, o których mowa
w pkt wy˝ej.

Niektóre obowiàzki wynikajàce z wykonywania koncesji przez podmiot, który
„na codzieƒ” jest zamawiajàcym z innego tytu∏u, wià˝à si´ jednak z pewnymi od-
r´bnoÊciami. Z faktu wykonywania koncesji oraz wyszczególnienia w rozporzàdze-
niu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. „w sprawie zakresu informacji
zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz
jego wzoru” rodzajów zamawiajàcego wyodr´bniajàcego koncesjonariusza jako
samodzielny rodzaj, nale˝y wyprowadziç wniosek, ˝e jeÊli koncesjonariusz jest
jednoczeÊnie zamawiajàcym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–6 PZP, powinien
dla zamówieƒ udzielanych w celu wykonywania koncesji sporzàdzaç odr´bne spra-
wozdania. 
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VI. Ârodki ochrony prawnej 

Wykonawcom, którzy ubiegajà si´ o udzielenie zamówienia, a tak˝e innym osobom,
których interes prawny dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zamawiajàcego przepisów ustawy przys∏uguje prawo do skorzystania ze Êrod-
ków ochrony prawnej okreÊlonych w ustawie PZP. Ârodki te to protest wnoszony do
zamawiajàcego, odwo∏anie od jego rozstrzygni´cia wnoszone za poÊrednictwem
Prezesa UZP do zespo∏u arbitrów oraz skarga na wyrok zespo∏u arbitrów do sàdu
okr´gowego w∏aÊciwego dla siedziby zamawiajàcego. 

Prawo do korzystania ze Êrodków ochrony prawnej przys∏uguje wykonawcom
w stosunku do czynnoÊci ka˝dego zamawiajàcego bez wzgl´du na jego status,
a wi´c równie˝ wobec czynnoÊci koncesjonariusza. Prawo to zapewnia wniesienie
protestu (a w konsekwencji dalszych Êrodków ochrony prawnej) wobec nieprawi-
d∏owoÊci pope∏nionej przy ka˝dej czynnoÊci, do której dokonania zamawiajàcy jest
zobowiàzany przepisami ustawy PZP oraz wobec ca∏kowitego lub cz´Êciowego za-
niechania obowiàzkowej czynnoÊci. Zakres prawa do protestu, odwo∏ania i skargi
jest wi´c uzale˝niony od zakresu obowiàzków, jakie cià˝à na zamawiajàcym przy
udzielaniu zamówieƒ. W przypadku koncesjonariusza, zakres tego prawa zale˝y
wi´c od statusu koncesjonariusza, gdy˝ ten warunkuje zakres jego obowiàzków przy
udzielaniu zamówieƒ zwiàzanych z wykonywaniem koncesji. 

Koncesjonariusze, których przy udzielaniu zamówieƒ obowiàzujà wy∏àcznie
przypisy art. 121 ust. 2 ustawy PZP muszà wi´c liczyç si´ z korzystaniem przez wy-
konawców ze Êrodków ochrony prawnej w odniesieniu do nast´pujàcych czynnoÊci
koncesjonariusza: 
� stosowania przepisów ustawy dotyczàcych og∏oszeƒ, z wy∏àczeniem wst´pnego

og∏oszenia informacyjnego;
� okreÊlania terminów sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-

waniu zgodnie z art. 49 ust. 1–3 oraz terminów sk∏adania ofert, o których mowa
w art. 52 ust. 1 i 2;

� prowadzenia post´powaƒ z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równe-
go traktowania wykonawców.
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Z literalnego brzmienia przepisów ustawy PZP nie wynika wprawdzie, ˝e zama-
wiajàcy – koncesjonariusz musi przestrzegaç przepisów dotyczàcych Êrodków
ochrony prawnej. Nie mo˝e to jednak powodowaç pozbawienia wykonawców ubie-
gajàcych si´ o zamówienie niezbywalnego prawa do korzystania z tych Êrodków.
Zwalnia jedynie koncesjonariusza z obowiàzku przestrzegania proceduralnych
przepisów przy rozpatrywaniu protestu, odwo∏ania lub skargi. 

Koncesjonariusz nie jest wi´c dla przyk∏adu zobowiàzany do zachowania pi-
semnej formy rozpatrzenia protestu lub zachowania terminu jego rozpatrzenia.
Dzia∏ajàc we w∏asnym interesie powinien jednak przestrzegaç tych przepisów,
gdy˝ od jego post´powania przy rozpatrywaniu protestu zale˝à dalsze uprawnienia
podmiotu, który go sk∏ada. I tak, brak zachowania formy pisemnej b´dzie równo-
znaczny z trudnoÊciami w udowodnieniu jak i kiedy protest zosta∏ rozstrzygni´ty,
a w zwiàzku z tym czy wykonawca (protestujàcy) dochowa∏ terminu na wniesienie
ewentualnego odwo∏ania. Z kolei nie respektujàc 5-dniowego terminu rozpatrzenia
protestu koncesjonariusz ryzykuje, ˝e wykonawca uzna, i˝ protest zosta∏ oddalony
(zgodnie z art. 183 ust. 1 PZP) i wniesie odwo∏anie do zespo∏u arbitrów. Zespó∏
arbitrów rozpatrujàc odwo∏anie naka˝e powtórzenie lub uniewa˝nienie czynnoÊci,
jeÊli uzna odwo∏anie za zasadne jednoczeÊnie obcià˝ajàc kosztami post´powania
koncesjonariusza. 

Warto wspomnieç, ˝e ustawa PZP nie formu∏uje wprost ˝adnych sankcji wobec
koncesjonariusza, który nie rozpatrzy protestu wniesionego przez wykonawc´, a na-
st´pnie nie wykona wyroku zespo∏u arbitrów. Koncesjonariusz jest jednak w takiej
sytuacji nara˝ony np. na wynikajàcà z art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP niewa˝noÊç
umowy, gdy˝ stwierdzone przez zespó∏ arbitrów naruszenie przepisów mo˝e doty-
czyç czynnoÊci, które mia∏y wp∏yw na wynik post´powania. Analizujàc ograniczo-
ny zakres obowiàzków koncesjonariusza przy wykonywaniu koncesji wynikajàcych
z ustawy PZP mo˝na stwierdziç, i˝ ich waga jest na tyle donios∏a, ˝e zdecydowana
wi´kszoÊç naruszeƒ ustawy w tym zakresie b´dzie wywieraç istotny wp∏yw na wy-
nik post´powania. 

W przypadku Êrodków ochrony prawnej przys∏ugujàcych wykonawcom ubiega-
jàcym si´ o udzielenie zamówienia przez koncesjonariusza warto równie˝ zwróciç
uwag´ na niektóre odr´bnoÊci dotyczàce rozpatrywania skargi na wyrok zespo∏u ar-
bitrów, wnoszonej przez stron´ takiego post´powania. Zgodnie z postanowieniami
art. 182 ust. 2 pkt 2 lit. b) PZP w przypadku post´powaƒ o wartoÊci przekraczajàcej
10 milionów euro w przypadku robót budowlanych oraz 5 milionów euro w przy-
padku dostaw lub us∏ug wydanie wyroku lub postanowienia koƒczàcego post´powa-
nie przez sàd okr´gowy, albo up∏yw terminu na wniesienie skargi jest ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu. Warto zwróciç uwag´, ˝e koncesjonariusz nie ma obo-
wiàzku stosowania przepisów PZP dotyczàcych ustalenia wartoÊci zamówienia.
TrudnoÊci mo˝e wi´c rodziç okreÊlenie kiedy ostatecznym rozstrzygni´ciem prote-
stu b´dzie wyrok zespo∏u arbitrów (post´powania mniejsze), kiedy zaÊ rozpatrzenie
skargi lub up∏yw terminu jej wniesienia (post´powania powy˝ej wspomnianych pro-
gów). Analiza przepisów PZP wskazuje, ˝e mimo braku obowiàzku okreÊlania war-
toÊci zamówienia przez koncesjonariusza w trybie w∏aÊciwym innym zamawiajà-
cym, wykonawcy nie mogà byç pozbawieni prawa do skargi do sàdu. Powinna byç
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ona uwa˝ana za ostateczne rozstrzygni´cie protestu wówczas, gdy rzeczywista war-
toÊç przedmiotu zamówienia (w praktyce cena najkorzystniejszej oferty) przekroczy
próg 5 mln euro dla dostaw lub us∏ug oraz 10 mln euro dla robót budowlanych. Na-
le˝y przy tym pami´taç, ̋ e przeliczenie wartoÊci z innej waluty (najcz´Êciej z∏otych)
na euro nie b´dzie w tym przypadku dokonywane w oparciu o kurs wynikajàcy
z rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z 8 marca, wynoszàcy 4,0468 z∏ za 
1 euro, lecz w oparciu o kurs aktualny. Koncesjonariusz nie ma bowiem obowiàzku
korzystania z kursu okreÊlonego we wspomnianym rozporzàdzeniu przy okreÊlaniu
wartoÊci zamówienia. 

Na koniec warto zwróciç uwag´, ˝e podczas dokonywania przez koncesjonariu-
sza czynnoÊci zwiàzanych z korzystaniem przez wykonawców ze Êrodków ochrony
prawnej koniecznoÊç respektowania niektórych przepisów, do których koncesjona-
riusz nie jest zobowiàzany wprost przepisami ustawy, b´dzie wynikaç z na∏o˝onego
naƒ obowiàzku równego traktowania wykonawców. Dotyczy to w szczególnoÊci in-
formowania wykonawców uczestniczàcych w post´powaniu o wniesieniu protestu
(art. 181 ust. 3 PZP), informowania o rozstrzygni´ciu protestu oraz powtórzeniu lub
dokonaniu czynnoÊci w przypadku uwzgl´dnienia protestu ( art. 183 ust. 2 i 4 PZP).
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VII. OdpowiedzialnoÊç koncesjonariusza 
za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

Zakres i sposób odpowiedzialnoÊci za naruszenie przepisów ustawy przy zamówie-
niach udzielanych w zwiàzku z wykonywaniem koncesji zale˝y od statusu formal-
noprawnego koncesjonariusza. Koncesjonariusze, którzy sà jednoczeÊnie zamawia-
jàcymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 ustawy PZP odpowiadajà za niepra-
wid∏owoÊci przy udzielaniu zamówieƒ na podstawie przepisów o odpowiedzialno-
Êci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest
naruszenie zasady lub trybu post´powania przy udzieleniu zamówienia publicznego
ustalonego przepisami o zamówieniach publicznych. OdpowiedzialnoÊç za narusze-
nia ponoszà pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujà-
ce Êrodkami publicznymi w tym osoby odpowiedzialne za gospodarowanie Êrodka-
mi publicznymi przekazanymi podmiotom spoza tego sektora. Koncesjonariusze
b´dàcy zamawiajàcymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 ustawy PZP sà pod-
miotami nale˝àcymi do sektora finansów publicznych lub dysponujàcymi Êrodkami
publicznymi i zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych za wszel-
kie naruszenia w tym zakresie podlegajà sankcjom okreÊlonym w rozdziale XXX
wspomnianej ustawy. Sankcjami tymi sà:
� upomnienie, 
� nagana,
� kara pieni´˝na,
� zakaz pe∏nienia funkcji kierowniczych zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami

publicznymi.

Kary sà orzekane przez Komisje orzekajàce w sprawach naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych z uwzgl´dnieniem stopnia winy oraz skutków i stopnia
szkodliwoÊci czynu. Wnioski o ukaranie kierujà do Komisji rzecznicy dyscypliny
finansów publicznych. Jednym z podmiotów uprawnionych do zawiadamiania
rzeczników dyscypliny finansów publicznych o pope∏nieniu czynu polegajàcego na
naruszeniu dyscypliny finansów publicznych jest Prezes UZP. 

Pozostali koncesjonariusze za naruszenie odpowiednich przepisów podczas
udzielania zamówieƒ odpowiadajà na podstawie przepisów dzia∏u VII ustawy PZP
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(art. 199–203). OdpowiedzialnoÊç za naruszenie ustawy ponoszà zamawiajàcy,
tzn. podmioty udzielajàce zamówieƒ. Ustawa nie przewiduje natomiast odpowie-
dzialnoÊci osób wykonujàcych czynnoÊci przy udzielaniu zamówienia (kierownik
zamawiajàcego, cz∏onkowie komisji przetargowej itp.). 

Takimi koncesjonariuszami b´dà: 
� podmioty stricte prywatne, którym udzielono zamówienia polegajàcego na wy-

konywaniu koncesji,
� instytucje prawa publicznego, (zamawiajàcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3

ustawy PZP) udzielajàce zamówieƒ zwiàzanych z wykonywaniem koncesji,
� podmioty, które do stosowania ustawy PZP sà zobowiàzane z racji udzielania za-

mówieƒ sektorowych (zamawiajàcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy
PZP), jeÊli udzielajà zamówieƒ wynikajàcych z wykonywania koncesji.

Sankcjami przewidzianymi w ustawie dla wymienionych wy˝ej koncesjonariu-
szy sà kary pieni´˝ne nak∏adane w drodze decyzji administracyjnej Prezesa UZP.
Poniewa˝ Prezes Urz´du jest centralnym organem administracji rzàdowej, od decy-
zji wydanej przez niego w pierwszej instancji nie przys∏uguje odwo∏anie. Strona
niezadowolona z decyzji mo˝e jednak zwróciç si´ do Prezesa Urz´du z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki nie wymaga szczegó∏owego uzasad-
nienia. Wystarczy, jeÊli z jego treÊci wynika, ̋ e wnoszàcy nie jest zadowolony z wy-
danej decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wnosi si´ w terminie czternastu dni
od dnia dor´czenia decyzji. Od jego niezadowalajàcego stron´ rozpatrzenia s∏u˝y
z kolei skarga do Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego. 

WysokoÊç kary jest uzale˝niona od wartoÊci przedmiotu zamówienia i wynosi:
� 3000 z∏otych jeÊli wartoÊç zamówienia nie przekracza 60 000 euro;
� 30 000 z∏otych jeÊli wartoÊç zamówienia przekracza 60 000 euro, a nie przekracza

5 000 000 euro dla dostaw lub us∏ug oraz 10 000 000 euro dla robót budowlanych;
� 150 000 z∏otych jeÊli wartoÊç zamówienia przekracza 5 000 000 euro dla dostaw

lub us∏ug oraz 10 000 000 euro dla robót budowlanych.

Katalog naruszeƒ ustawy, za które mo˝e zostaç na zamawiajàcego na∏o˝ona kara
pieni´˝na, zosta∏ okreÊlony z myÊlà o zamawiajàcych, którzy w sposób znacznie bar-
dziej sformalizowany ni˝ koncesjonariusz prowadzà post´powania. W odniesieniu do
koncesjonariuszy musi byç wi´c stosowany wy∏àcznie w tym zakresie, w jakim majà oni
obowiàzek stosowania ustawy PZP. Kara mo˝e wi´c zostaç na∏o˝ona w zasadzie wy-
∏àcznie na koncesjonariusza, który udziela zamówienia bez wymaganego og∏oszenia.

Koncesjonariusz nie chcàc naraziç si´ na kar´ pieni´˝nà musi pami´taç, ˝e „wyma-
gane og∏oszenie” to ka˝da jego forma przewidziana w ustawie PZP. Jest to wi´c przede
wszystkim og∏oszenie publikowane w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych i Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej, ale równie˝ og∏oszenie zamieszczane w miejscu publicz-
nie dost´pnym w siedzibie zamawiajàcego oraz na jego stronie internetowej (je˝eli
zamawiajàcy takà stron´ posiada). W przypadku zamówieƒ o najwi´kszej wartoÊci
(powy˝ej 5 mln euro dla dostaw i us∏ug lub 10 mln euro dla robót budowlanych), jest to
równie˝ obowiàzkowe og∏oszenie w prasie ogólnopolskiej. 
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ZA¸ÑCZNIKI

Za∏àcznik nr 1

PODSTAWOWE CZYNNOÂCI WYKONAWCY W POST¢POWANIU
O UDZIELENIE KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE

(wartoÊç zamówienia powy˝ej 60 000 euro)

1. Przetarg nieograniczony

Lp. Opis czynnoÊci wykonawcy

1. Zapoznanie si´ z treÊcià og∏oszeƒ o planowanych zamówieniach
i wyszukanie zamówieƒ dotyczàcych udzielania koncesji na roboty
budowlane, w których mo˝liwe jest znalezienie zamówieƒ o udzielenie
koncesji na roboty budowlane, jeÊli ich wartoÊç przekroczy 5 mln euro.

2. Sta∏e Êledzenie og∏oszeƒ o zamówieniach zamieszczanych w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych oraz w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej
serii S i stronach internetowych konkretnych zamawiajàcych.

3. Zapoznanie si´ z treÊcià og∏oszenia o przetargu nieograniczonym 
po wszcz´ciu post´powania o udzielenie koncesji przez zamawiajàcego,
nast´pujàcego poprzez zamieszczenie og∏oszenia.

4. Wyra˝enie zainteresowania udzia∏em w przetargu nieograniczonym
poprzez z∏o˝enie pisemnego wniosku o przekazanie SIWZ.

5. Zapoznanie si´ z treÊcià specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Pisemne sformu∏owanie ewentualnych próÊb o wyjaÊnienie treÊci SIWZ.

7. Uwzgl´dnienie uzyskanych wyjaÊnieƒ w opracowanej ofercie wraz z jej
za∏àcznikami.

8. Ewentualne uczestnictwo w zebraniu wykonawców majàcym na celu
wyjaÊnienie wàtpliwoÊci dotyczàcych SIWZ.

9. Odebranie informacji z zebrania wyjaÊniajàcego SIWZ.

10. Uwzgl´dnienie wynikajàcych z informacji rozstrzygni´ç w opracowywanej
ofercie wraz z za∏àcznikami.
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11. Je˝eli zamawiajàcy dokonywa∏ modyfikacji SIWZ – uwzgl´dnienie 
otrzymanej modyfikacji w przygotowywanej ofercie wraz z za∏àcznikami.

12. Je˝eli zamawiajàcy przed∏u˝a∏ termin sk∏adania ofert – dokonanie 
modyfikacji oferty oraz swojego dzia∏ania stosownie do nowego terminu
sk∏adania ofert.

13. Z∏o˝enie wadium w jednej lub kilku formach dopuszczonych ustawà 
Prawo zamówieƒ publicznych.

14. Wykonawca ma prawo wycofaç ofert´ przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert. Powinien w takim przypadku pami´taç o przekazaniu wniosku
o zwrot wadium.

15. Z∏o˝enie oferty wraz z oÊwiadczeniem o spe∏nieniu warunków udzia∏u 
w post´powaniu oraz ˝àdanymi przez zamawiajàcego dokumentami 
potwierdzajàcymi spe∏nienie tych warunków.

16. Ewentualna obecnoÊç na sesji otwarcia ofert.

17. W przypadku nieobecnoÊci przy otwieraniu ofert sporzàdzenie pisemnego
wniosku o przekazanie informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert.

18. Udzielenie ˝àdanych przez zamawiajàcego wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci
z∏o˝onych ofert.

19. Przyj´cie pisemnego zawiadomienia o poprawieniu w tekÊcie oferty 
oczywistych omy∏ek pisarskich oraz omy∏ek rachunkowych w obliczeniu
ceny dajàcych si´ poprawiç na podstawie art. 88 PZP.

20. Wyra˝enie lub odmowa wyra˝enia zgody na poprawienie omy∏ki 
rachunkowej w z∏o˝onej przez siebie ofercie.

21. Przyj´cie zawiadomienia o wykluczeniu z post´powania (jeÊli nastàpi∏o).

22. Przyj´cie zawiadomienia o odrzuceniu ofert (jeÊli nastàpi∏o).

23. Ewentualne z∏o˝enie pisemnego wniosku o zwrot wadium przez 
wykonawc´ wykluczonego z post´powania lub wykonawc´, którego oferta
zosta∏a odrzucona.

24. Zaakceptowanie lub odmowa akceptacji propozycji zamawiajàcego 
o przed∏u˝enie tego terminu o oznaczony okres, nie d∏u˝szy jednak 
ni˝ 30 dni.

25. Z∏o˝enie oferty dodatkowej w cenie nie wy˝szej ni˝ zaoferowana 
w z∏o˝onej pierwotnie ofercie w przypadku, gdy w post´powaniu 
o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 
cena, nie mo˝na dokonaç wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl´du 
na to, ˝e zosta∏y z∏o˝one oferty o takiej samej cenie.

26. Przyj´cie zawiadomienia o uniewa˝nieniu post´powania.

27. Przyj´cie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
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28. Zawarcie umowy z zamawiajàcym w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiajàcego (przez wykonawc´, którego oferta zosta∏a wybrana).

29. Odbiór zwróconego wadium.

30. NA KA˚DYM ETAPIE POST¢POWANIA, NA KA˚DÑ CZYNNOÂå
LUB ZANIECHANIE ZAMAWIAJÑCEGO WYKONAWCA MO˚E
Z¸O˚Yå PROTEST, A NAST¢PNIE ODWO¸ANIE I SKARG¢.

2. Przetarg ograniczony

Lp. Opis czynnoÊci wykonawcy

1. Zapoznanie si´ z treÊcià og∏oszeƒ o planowanych zamówieniach 
i wyszukanie zamówieƒ dotyczàcych udzielania koncesji na roboty 
budowlane, w których mo˝liwe jest znalezienie zamówieƒ o udzielenie
koncesji na roboty budowlane, jeÊli ich wartoÊç przekroczy 5 mln euro.

2. Sta∏e Êledzenie og∏oszeƒ o zamówieniach zamieszczanych w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych oraz w Dzienniku Urz´dowym Unii 
Europejskiej serii S, a tak˝e stronach internetowych konkretnych 
zamawiajàcych.

3. Zapoznanie si´ z treÊcià og∏oszenia o przetargu ograniczonym 
po wszcz´ciu post´powania o udzielenie koncesji przez zamawiajàcego,
nast´pujàcego poprzez zamieszczenie og∏oszenia.

4. Z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym
wraz z oÊwiadczeniem o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu oraz
wskazanymi w og∏oszeniu dokumentami potwierdzajàcymi ich spe∏nienie.

5. Przyj´cie zawiadomienia o wykluczeniu z post´powania z powodu 
nie spe∏nienia warunków lub niewystarczajàcego spe∏nienia warunków 
do zakwalifikowania do udzia∏u w post´powaniu.

6. Odbiór zaproszenia do z∏o˝enia oferty w przetargu ograniczonym oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Zapoznanie si´ z treÊcià specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Pisemne sformu∏owanie ewentualnych próÊb o wyjaÊnienie treÊci SIWZ.

9. Uwzgl´dnienie uzyskanych wyjaÊnieƒ w opracowanej ofercie wraz z jej
za∏àcznikami.

10. Ewentualne uczestnictwo w zebraniu wykonawców majàcym na celu 
wyjaÊnienie wàtpliwoÊci dotyczàcych SIWZ.

11. Odebranie informacji z zebrania wyjaÊniajàcego SIWZ.

12. Uwzgl´dnienie wynikajàcych z informacji rozstrzygni´ç w opracowywanej
ofercie wraz z za∏àcznikami.
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13. Je˝eli zamawiajàcy dokonywa∏ modyfikacji SIWZ – uwzgl´dnienie 
otrzymanej modyfikacji w przygotowywanej ofercie wraz z za∏àcznikami.

14. Je˝eli zamawiajàcy przed∏u˝a∏ termin sk∏adania ofert – dokonanie 
modyfikacji oferty oraz swojego dzia∏ania stosownie do nowego terminu
sk∏adania ofert.

15. Z∏o˝enie wadium w jednej lub kilku formach dopuszczonych ustawà 
Prawo zamówieƒ publicznych.

16. Wykonawca ma prawo wycofaç ofert´ przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert. Powinien w takim przypadku pami´taç o przekazaniu wniosku
o zwrot wadium.

17. Z∏o˝enie oferty.

18. Ewentualna obecnoÊç na sesji otwarcia ofert.

19. W przypadku nieobecnoÊci przy otwieraniu ofert sporzàdzenie pisemnego
wniosku o przekazanie informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert.

20. Udzielenie ˝àdanych przez zamawiajàcego wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci
z∏o˝onych ofert.

21. Przyj´cie pisemnego zawiadomienia o poprawieniu w tekÊcie oferty 
oczywistych omy∏ek pisarskich oraz omy∏ek rachunkowych w obliczeniu
ceny dajàcych si´ poprawiç na podstawie art. 88 PZP.

22. Wyra˝enie lub odmowa wyra˝enia zgody na poprawienie omy∏ki 
rachunkowej w z∏o˝onej przez siebie ofercie.

23. Przyj´cie zawiadomienia o odrzuceniu ofert (jeÊli nastàpi∏o).

24. Ewentualne z∏o˝enie pisemnego wniosku o zwrot wadium przez 
wykonawc´ wykluczonego z post´powania lub wykonawc´, którego oferta
zosta∏a odrzucona.

25. Zaakceptowanie lub odmowa akceptacji propozycji zamawiajàcego o prze-
d∏u˝enie tego terminu o oznaczony okres, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 30 dni.

26. Z∏o˝enie oferty dodatkowej w cenie nie wy˝szej ni˝ zaoferowana 
w z∏o˝onej pierwotnie ofertcie w przypadku, gdy w post´powaniu 
o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie mo˝na dokonaç wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl´du 
na to, ˝e zosta∏y z∏o˝one oferty o takiej samej cenie.

27. Przyj´cie zawiadomienia o uniewa˝nieniu post´powania.

28. Przyj´cie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

29. Zawarcie umowy z zamawiajàcym w miejscu i terminie wskazanym 
przez zamawiajàcego (przez wykonawc´, którego oferta zosta∏a wybrana).

30. Odbiór zwróconego wadium.

31. NA KA˚DYM ETAPIE POST¢POWANIA, NA KA˚DÑ CZYNNOÂå
LUB ZANIECHANIE ZAMAWIAJÑCEGO WYKONAWCA MO˚E
Z¸O˚Yå PROTEST, A NAST¢PNIE ODWO¸ANIE I SKARG¢.
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3. Negocjacje z og∏oszeniem 

Lp. Opis czynnoÊci wykonawcy

1. Zapoznanie si´ z treÊcià og∏oszeƒ o planowanych zamówieniach 
i wyszukanie zamówieƒ dotyczàcych udzielania koncesji na roboty 
budowlane, w których mo˝liwe jest znalezienie zamówieƒ o udzielenie
koncesji na roboty budowlane, jeÊli ich wartoÊç przekroczy 5 mln euro.

2. Sta∏e Êledzenie og∏oszeƒ o zamówieniach zamieszczanych w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych oraz w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej
serii S i stronach internetowych konkretnych zamawiajàcych.

3. Zapoznanie si´ z treÊcià og∏oszenia o negocjacjach z og∏oszeniem 
po wszcz´ciu post´powania o udzielenie koncesji przez zamawiajàcego,
nast´pujàcego poprzez zamieszczenie og∏oszenia.

4. Z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach wraz
z oÊwiadczeniem o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu oraz
wskazanymi w og∏oszeniu dokumentami potwierdzajàcymi ich spe∏nienie.

5. Przyj´cie zawiadomienia o wykluczeniu z post´powania z powodu 
nie spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu.

6. Odbiór zaproszenia do negocjacji oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

7. Zapoznanie si´ z treÊcià specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Uczestnictwo w negocjacjach z uwzgl´dnieniem prawa do poufnoÊci
informacji technicznych i handlowych zwiàzanych z prowadzonymi 
negocjacjami.

9. Przyj´cie zmodyfikowanych w stosunku do SIWZ wymagaƒ technicznych
i jakoÊciowych dotyczàcych przedmiotu zamówienia, które by∏y 
przedmiotem negocjacji.

10. Pisemne sformu∏owanie ewentualnych próÊb o wyjaÊnienie treÊci SIWZ.

11. Ewentualne uczestnictwo w zebraniu wykonawców majàcym na celu 
wyjaÊnienie wàtpliwoÊci dotyczàcych SIWZ.

12. Odebranie informacji z zebrania wyjaÊniajàcego SIWZ.

13. Przyj´cie zaproszenia do z∏o˝enia oferty.

14. Uwzgl´dnienie uzyskanych wyjaÊnieƒ w opracowanej ofercie wraz z jej
za∏àcznikami.

15. Je˝eli zamawiajàcy przed∏u˝a∏ termin sk∏adania ofert – dokonanie 
modyfikacji oferty oraz swojego dzia∏ania stosownie do nowego terminu
sk∏adania ofert.
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16. Z∏o˝enie wadium w jednej lub kilku formach dopuszczonych ustawà 
Prawo zamówieƒ publicznych.

17. Wykonawca ma prawo wycofaç ofert´ przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert. Powinien w takim przypadku pami´taç o przekazaniu wniosku
o zwrot wadium.

18. Z∏o˝enie oferty.

19. Ewentualna obecnoÊç na sesji otwarcia ofert.

20. W przypadku nieobecnoÊci przy otwieraniu ofert sporzàdzenie pisemnego
wniosku o przekazanie informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert.

21. Udzielenie ˝àdanych przez zamawiajàcego wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci
z∏o˝onych ofert.

22. Przyj´cie pisemnego zawiadomienia o poprawieniu w tekÊcie oferty 
oczywistych omy∏ek pisarskich oraz omy∏ek rachunkowych w obliczeniu
ceny dajàcych si´ poprawiç na podstawie art. 88 PZP.

23. Wyra˝enie lub odmowa wyra˝enia zgody na poprawienie omy∏ki
rachunkowej w z∏o˝onej przez siebie ofercie.

24. Przyj´cie zawiadomienia o odrzuceniu ofert (jeÊli nastàpi∏o).

25. Ewentualne z∏o˝enie pisemnego wniosku o zwrot wadium przez 
wykonawc´ wykluczonego z post´powania lub wykonawc´, którego oferta
zosta∏a odrzucona.

26. Zaakceptowanie lub odmowa akceptacji propozycji zamawiajàcego o prze-
d∏u˝enie tego terminu o oznaczony okres, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 30 dni.

27. Z∏o˝enie oferty dodatkowej w cenie nie wy˝szej ni˝ zaoferowana
w z∏o˝onej pierwotnie ofercie w przypadku gdy w post´powaniu
o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie mo˝na dokonaç wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl´du
na to, ˝e zosta∏y z∏o˝one oferty o takiej samej cenie.

28. Przyj´cie zawiadomienia o uniewa˝nieniu post´powania.

29. Przyj´cie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

30. Zawarcie umowy z zamawiajàcym w miejscu i terminie wskazanym 
przez zamawiajàcego (przez wykonawc´, którego oferta zosta∏a wybrana).

31. Odbiór zwróconego wadium.

32. NA KA˚DYM ETAPIE POST¢POWANIA, NA KA˚DÑ CZYNNOÂå
LUB ZANIECHANIE ZAMAWIAJÑCEGO WYKONAWCA MO˚E
Z¸O˚Yå PROTEST, A NAST¢PNIE ODWO¸ANIE I SKARG¢.
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