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Warszawa, dnia 5 października 2016 r. Druk nr 269 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI 

oraz 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 5 października 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 5 października 2016 r. nad ustawą  

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-5 oraz 9-45. 

 

 

 

 

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  Infrastruktury 

 (-) Mieczysław Augustyn  (-) Wiesław Dobkowski 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

 

1)  w art. 3 w ust. 4 wyrazy „w wykonywaniem” zastępuje się wyrazami 

„z wykonywaniem”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

2)  w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e wyrazy „projektów 

eksperymentalnych” zastępuje się wyrazami „prac rozwojowych”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

3)  w art. 5 w ust. 1 w pkt 3 w lit. h skreśla się wyraz „zarząd”; Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

4)  w art. 5 w ust. 1 w pkt 9 wyraz „; przyznanie” zastępuje się wyrazami 

„, o ile przyznanie” oraz wyrazy „ogłasza się” zastępuje się wyrazem 

„ogłoszono”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5, 18, 21, 35, 37 i 45 należy głosować łącznie.  

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 6, 7 i 8. 

 

5)  w art. 5: 

a) w ust. 1 w pkt 10 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje 

pkt 11–13 w brzmieniu: 

„11) przez podmioty wykonujące działalność sektorową, jeżeli umowa 

koncesji jest zawierana z podmiotami: 

a) z którymi zamawiający sporządza roczne skonsolidowane 

sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości,  

Poprawka sen. 

A. Stanisławka 

poparta przez 

połączone komisje 



– 2 – 

b) w których zamawiający posiada ponad połowę udziałów albo 

akcji, kontroluje ponad połowę głosów przypadających na 

akcje wyemitowane przez te podmioty lub posiada prawo 

wybierania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 

zarządzającego,  

c) które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji 

zamawiającego, kontrolują ponad połowę głosów 

przypadających na akcje wyemitowane przez zamawiającego 

lub posiadają prawo wybierania ponad połowy składu jego 

organu nadzorczego lub zarządzającego,  

d) które wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu 

w lit. c wpływowi innego przedsiębiorcy na podstawie prawa 

własności, udziału finansowego lub obowiązujących go 

przepisów 

– jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych 

przychodów tych podmiotów osiąganych ze świadczenia usług 

w przypadku umowy koncesji na usługi lub wykonywania robót 

budowlanych w przypadku umowy koncesji na roboty budowlane 

pochodziło odpowiednio ze świadczenia usług lub wykonywania 

robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub podmiotów 

powiązanych z tym zamawiającym w sposób, o którym mowa 

w lit. a–d;  

12) przez podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego 

wykonywania działalności sektorowej z: 

a) jednym z tych zamawiających, pod warunkiem że podmiot 

ten został utworzony na okres co najmniej 3 lat, 

a z dokumentu, na podstawie którego został utworzony, 

wynika, że zamawiający będą uczestniczyli w tym podmiocie 

w tym okresie, 

b) podmiotem powiązanym z jednym z tych zamawiających 

w sposób, o którym mowa w pkt 11, jeżeli w okresie 

poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów 

tego podmiotu osiąganych ze świadczenia usług w przypadku 
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umowy koncesji na usługi lub wykonywania robót 

budowlanych w przypadku umowy koncesji na roboty 

budowlane pochodziło odpowiednio ze świadczenia usług lub 

wykonywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego 

lub podmiotów powiązanych z zamawiającym w sposób, 

o którym mowa w pkt 11;  

13) przez zamawiającego z podmiotem, w którym uczestniczy ten 

zamawiający na zasadach określonych w pkt 12.”, 

b) skreśla się ust. 2–4, 

c) w ust. 5 użyte dwukrotnie wyrazy „ust. 2 pkt 5–7” zastępuje się 

wyrazami „ust. 1 pkt 11–13”, 

d) w ust. 6 wyrazy „ust. 2 pkt 5” zastępuje się wyrazami „ust. 1 

pkt 11”, 

e) w ust. 7 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 11–13”; 

6)  w art. 5 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Prawa 

zamówień publicznych, z innym zamawiającym, o którym mowa 

w tych przepisach, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a) zamawiający będący koncesjonariuszem, sprawuje nad 

zamawiającym, z którym zawiera umowę koncesji kontrolę 

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 

jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania 

sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest 

również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba 

prawna kontrolowana w taki sam sposób przez 

zamawiającego, będącego koncesjonariuszem, 

b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego 

dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez 

zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa 

w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten 

Poprawka 

KGNI, 

KI 
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zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,  

c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym 

sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału 

kapitału prywatnego, z wyjątkiem pracowników tej osoby 

prawnej reprezentujących w sumie do 15% kapitału 

zakładowego spółki, posiadających łącznie do 15% głosów 

na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu;”; 

7)  w art. 5 w ust. 2 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej 

dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez 

zamawiających sprawujących kontrolę, o której mowa 

w lit. a, lub przez inne osoby prawne, nad którymi ci 

zamawiający sprawują kontrolę, o której mowa w lit. a,”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

8)  w art. 5 w ust. 2 w pkt 6: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „sektorowej” dodaje się 

wyraz „z”, 

b) w lit. a wyraz „jednemu” zastępuje się wyrazem „jednym”, 

c) w lit. b wyrazy „podmiotowi powiązanemu” zastępuje się wyrazami 

„podmiotem powiązanym”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

9)  w art. 5 w ust. 5 po wyrazie „nieadekwatne,” dodaje się wyrazy „dane 

te”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 6 w ust. 2 wyrazy „wysłania do wykonawcy lub wykonawców” 

zastępuje się wyrazami „przekazania wykonawcy lub wykonawcom”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  w art. 6 w ust. 4 w pkt 3 wyrazy „publiczne dotacje inwestycyjne” 

zastępuje się wyrazami „dotacje celowe na finansowanie lub 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji”; 

12)  w art. 10 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „publiczne, o których mowa w art. 2 

pkt 14” zastępuje się wyrazami „, o których mowa w art. 132 ust. 1”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 10 w ust. 2: 

a)  w pkt 3 wyraz „, jeżeli” zastępuje się wyrazami „, zgodnie 

z wyborem zamawiającego, jeżeli”,  

b) w pkt 5 po użytym po raz drugi wyrazie „publicznych” dodaje się 

wyrazy „, zgodnie z wyborem zamawiającego”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

14)  w art. 13 w ust. 2 wyrazy „art. 36” zastępuje się wyrazami „art. 37 

ust. 1 pkt 1”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 15, 28 i 29 należy głosować łącznie.  

 

15)  w art. 14: 

a) w ust. 3 wyraz „powinien” zastępuje się wyrazem „musi” oraz wyraz 

„powinny” zastępuje się wyrazem „muszą”, 

b) w ust. 4 wyrazy „powinien zapewnić” zastępuje się wyrazem 

„zapewnia”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 16, 17, 19 i 33 należy głosować łącznie.  

 

16)  art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie, zamawiający: 

1) publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 



– 6 – 

2) zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, kwoty wartości umów koncesji, od których 

uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. 

3. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze wzorami 

standardowych formularzy określonymi w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. 

ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń 

w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie 

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

str. 1). 

4. Zamawiający przekazuje ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego 

przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której 

mowa w ust. 2 załącznika IX do dyrektywy 2014/23/UE. 

5. Zamawiający zamieszcza ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych za pomocą formularzy umieszczonych na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, mając na względzie zakres wymaganych 

ustawą informacji, które musi zawierać treść ogłoszenia oraz wartość 

umowy koncesji.”; 

17)  po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Zamawiający może, po publikacji ogłoszenia 

o koncesji w sposób, o którym mowa w art. 18 ust. 1, albo po upływie 

48 godzin od potwierdzenia otrzymania tego ogłoszenia przez Urząd 

Publikacji Unii Europejskiej, zamieścić dodatkowo ogłoszenie 

o koncesji w inny sposób, w szczególności w prasie o zasięgu 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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ogólnopolskim. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zawierać innych 

informacji niż informacje zawarte w ogłoszeniu o koncesji 

przekazanym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub ogłoszeniu 

o koncesji zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W ogłoszeniu tym należy wskazać datę przekazania ogłoszenia 

o koncesji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych.”; 

18)  w art. 19: 

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje 

pkt 4–7 w brzmieniu: 

”4) zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Prawa 

zamówień publicznych, zawiera umowę koncesji z osobą prawną, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę 

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 

jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania 

sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również 

spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna 

kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, 

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej 

dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez 

zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa 

w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten 

zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,  

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego 

udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem udziału 

pracowników tej osoby prawnej reprezentujących w sumie do 

15% kapitału zakładowego spółki, posiadających łącznie do 

15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

Poprawka sen. 

A. Stanisławka 

poparta przez 

połączone komisje 
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zgromadzeniu; 

5) zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Prawa 

zamówień publicznych, zawiera umowę koncesji z innym 

zamawiającym, o którym mowa w tych przepisach, jeżeli 

spełnione są następujące warunki:  

a)  zamawiający będący koncesjonariuszem, sprawuje nad 

zamawiającym, z którym zawiera umowę koncesji kontrolę 

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 

jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania 

sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest 

również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba 

prawna kontrolowana w taki sam sposób przez 

zamawiającego, będącego koncesjonariuszem, 

b)  ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego 

dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez 

zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa 

w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten 

zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, 

c)  w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym 

sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału 

kapitału prywatnego, z wyjątkiem pracowników tej osoby 

prawnej reprezentujących w sumie do 15% kapitału 

zakładowego spółki, posiadających łącznie do 15% głosów 

na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu; 

6) zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Prawa 

zamówień publicznych, zawiera umowę koncesji z osobą prawną, 

jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Prawa zamówień publicznych, 

sprawuje kontrolę nad osobą prawną, która odpowiada 

kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, 

przy czym wspólne sprawowanie takiej kontroli ma miejsce, 
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jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

– w skład organów nadzorczych lub zarządzających tej 

osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich 

uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że 

poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej 

niż jednego zamawiającego, 

– uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać 

dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne 

decyzje kontrolowanej osoby prawnej, 

– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie 

sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących 

nad nią kontrolę, 

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej 

dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez 

zamawiających sprawujących nad nią kontrolę, o której 

mowa w lit. a, lub przez inne osoby prawne, nad którymi ci 

zamawiający sprawują kontrolę, o której mowa w lit. a, 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego 

udziału kapitału prywatnego; 

7) umowa koncesji zawierana jest między co najmniej dwoma 

zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Prawa 

zamówień publicznych, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między tymi 

zamawiającymi, w celu zapewnienia wykonania usług 

publicznych, które są oni obowiązani wykonywać, z myślą 

o realizacji ich wspólnych celów, 

b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy 

związane z interesem publicznym,  

c) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym 

rynku mniej niż 20% działalności będącej przedmiotem 

współpracy.”, 

b) dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu: 



– 10 – 

„3. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b i pkt 7 lit. c, uwzględnia się średni 

przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego 

w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata 

poprzedzające zawarcie umowy koncesji. 

4. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub 

rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub 

reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 

lata poprzedzające zawarcie umowy koncesji są niedostępne lub 

nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, 

pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b i pkt 7 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych 

prognoz handlowych. 

5. Zamawiający, na wniosek Komisji Europejskiej, przekazuje 

informacje dotyczące niestosowania ustawy na podstawie ust. 1 pkt 4-7, 

w zakresie nazw i danych zamawiających, charakteru i wartości umów 

koncesji oraz dowodów uznanych za niezbędne przez Komisję 

Europejską.”; 

19)  w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiający w terminie 48 dni od dnia zawarcia umowy 

koncesji przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej albo zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji.”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 20 i 38 należy głosować łącznie.  

 

20)  w art. 22 skreśla się ust. 2; Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 



– 11 – 

21)  w art. 25 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Zamawiający określa w opisie przedmiotu umowy koncesji 

wymagania zatrudnienia przez koncesjonariusza lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji umowy koncesji, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

7. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, 

o których mowa w ust. 6, określa w opisie przedmiotu umowy koncesji 

w szczególności: 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa 

w ust. 6; 

2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

koncesjonariusza wymagań, o których mowa w ust. 6, oraz sankcji 

z tytułu niespełnienia tych wymagań; 

3) rodzaje czynności niezbędnych do realizacji umowy koncesji, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia przez koncesjonariusza 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji 

umowy.”; 

Poprawka sen. 

A. Stanisławka 

poparta przez 

połączone komisje 

22)  w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku ofert, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie 

umowy koncesji, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, termin 

składania ofert lub wniosków nie może być krótszy niż 30 dni od dnia 

przekazania ogłoszenia o koncesji Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie 

Zamówień Publicznych.”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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23)  w art. 31 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyrazy „poz. 1137),” zastępuje się 

wyrazami „„poz. 1137) lub”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

24)  w art. 31 w ust. 1 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„art. 29 ust. 1 pkt 2–4” zastępuje się wyrazami „art. 29 ust. 1 pkt 2 lub 

3”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

25)  w art. 31 w ust. 1 w pkt 10 skreśla się wyraz „wykonawcę,”; Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

26)  w art. 31 w ust. 2 w pkt 3 wyraz „rażącym” zastępuje się wyrazem 

„istotnym”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

27)  w art. 32 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „może 

określić ponadto” zastępuje się wyrazem „określa”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

28)  w art. 32 w ust. 2 użyty dwukrotnie wyraz „powinny” zastępuje się 

wyrazem „muszą”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

29)  w art. 34 w ust. 3 wyraz „powinien” zastępuje się wyrazem „musi”; Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

30)  w art. 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kryteriami oceny ofert mogą być w szczególności aspekty 

środowiskowe, społeczne lub innowacyjne przedmiotu umowy 

koncesji.”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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31)  w art. 36 w ust. 2 wyrazy „, budowy lub konstrukcji, nowej metody 

marketingowej lub nowej metody organizacyjnej, organizowaniu pracy, 

lub” zastępuje się wyrazami „lub budowy, nowej metody 

marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności, 

organizacji pracy lub”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

32)  w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiający zawiera umowę koncesji po upływie 10 dni od 

dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

informacja ta została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli została przekazana w inny sposób.”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

33)  w art. 45 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku zmiany umowy koncesji na podstawie ust. 1 

pkt 2 lub 3, zamawiający przekazuje do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszcza w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy koncesji.”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

34)  w art. 46 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zmiany umowy koncesji dokonano z naruszeniem art. 45 ust. 9;”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

35)  w art. 47 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Koncesjonariusz, z którym zawarto umowę koncesji 

z zastosowaniem art. 19 ust. 1 pkt 4–7, której przedmiotem jest 

świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest 

obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.”; 

Poprawka sen. 

A. Stanisławka 

poparta przez 

połączone komisje 

36)  w art. 47 w ust. 3 wyrazy „ich przedstawicieli prawnych” zastępuje się 

wyrazami „osób do kontaktu z nimi”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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37)  po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: 

„Art. 48a. 1. Organ sprawujący nadzór nad zamawiającym, 

w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości zastosowania 

art. 19 ust. 1 pkt 4–7, zakazuje zawarcia umowy na czas wyjaśnienia 

sprawy, nie dłużej jednak niż na 21 dni.  

2. Jeżeli organ sprawujący nadzór stwierdzi, że nie zachodzą 

podstawy do zawarcia umowy koncesji z zastosowaniem art. 19 ust. 1 

pkt 4–7, zakazuje zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta, 

zwraca się do zamawiającego o wypowiedzenie umowy lub odstąpienie 

od niej, w wyznaczonym przez ten organ terminie. 

3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa 

w ust. 2, organ sprawujący nadzór występuje do sądu o unieważnienie 

umowy w całości lub w części.  

4. Przepisy ust. 1–3 nie naruszają uprawnień i obowiązków 

organów sprawujących nadzór nad zamawiającym wynikających 

z odrębnych przepisów.”; 

Poprawka sen. 

A. Stanisławka 

poparta przez 

połączone komisje 

38)  w art. 49: 

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 2–4”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Ogłoszenia w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na 

usługi społeczne lub inne szczególne usługi mogą być grupowane 

i przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w terminie 

48 dni od dnia zakończenia kwartału.”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

39)  w art. 50 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) opracowuje, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego, oraz opiniuje projekty aktów 

normatywnych dotyczące umowy koncesji;”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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40)  po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: 

„Art. 56a. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 

i 1250) w art. 3a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, 

utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do 

przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia … o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. ...).”.”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

41)  w art. 59 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 5e w ust. 3 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b)  zamówienie, do którego nie mają zastosowania przepisy 

ustawy lub przepisy ustawy z dnia … o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi.”;”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

42)  w art. 60 w pkt 3, w pkt 9 i 11 skreśla się wyraz „ustawy”; Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

43)  w art. 64 w pkt 1, pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) zamówienie udzielane jest przez 

zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1–3a, innemu zamawiającemu, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, który sprawuje 

kontrolę nad zamawiającym udzielającym 

zamówienia, lub innej osobie prawnej 

kontrolowanej przez tego samego 

zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące 

warunki: 

a) zamawiający, któremu udzielane jest 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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zamówienie, sprawuje nad zamawiającym 

udzielającym zamówienia kontrolę 

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad 

własnymi jednostkami, polegającą na 

dominującym wpływie na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje 

dotyczące zarządzania sprawami 

kontrolowanego zamawiającego; warunek 

ten jest również spełniony, gdy kontrolę 

taką sprawuje inna osoba prawna 

kontrolowana przez zamawiającego, 

któremu udzielane jest zamówienie, 

b) ponad 90% działalności kontrolowanego 

zamawiającego dotyczy wykonywania 

zadań powierzonych mu przez 

zamawiającego sprawującego kontrolę, 

o której mowa w lit. a, lub przez inną 

osobę prawną, nad którą ten zamawiający 

sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, 

c) w kontrolowanym zamawiającym i w 

zamawiającym sprawującym kontrolę nie 

ma bezpośredniego udziału kapitału 

prywatnego;”; 

44)  w art. 65: 

a) skreśla się ust. 2, 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „po dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy,”; 

Poprawka 

KGNI, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

45)  art. 69 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 69. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 19 ust. 1 pkt 4–7 oraz ust. 3–5, art. 47 

Poprawka sen. 

A. Stanisławka 

poparta przez 

połączone komisje 
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ust. 2a i art. 48a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


