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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności  

przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych 

(druk nr 646 ) 

 

 

USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. O SPŁACIE NIEKTÓRYCH NIEZASPOKOJONYCH 

NALEŻNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW, WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI 

UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. poz. 891 oraz z 2013 r. poz. 792)  

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) oraz 

usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.) 

spełniającego wymagania dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, 

który zawarł umowę z wykonawcą udzielonego zamówienia publicznego;] 

<1) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz 

usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, 

z późn. zm.), który zawarł umowę z wykonawcą udzielonego zamówienia 

publicznego;> 

2) wykonawca - wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych oraz każdy z podmiotów, które wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane w 

rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 

[Art. 12. 

Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, zostało wniesione w pieniądzu, nie wchodzi w skład masy upadłości.] 

<Art. 12. 

Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, zostało wniesione w pieniądzu, nie wchodzi w skład masy 

upadłości, w przypadku gdy upadłość wykonawcy ogłoszono po dniu wejścia w życie 

ustawy.> 


