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(Akty ustawodawcze)

DYREKTYWY
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/23/UE
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie udzielania koncesji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są praw przysługują
cych im na rynku wewnętrznym oraz tracą ważne szanse
handlowe, natomiast organy publiczne mogą mieć
problem z jak najlepszym wykorzystaniem środków
publicznych, pozwalającym obywatelom Unii korzystać
z wysokiej jakości usług po najkorzystniejszych cenach.
Odpowiednie, zrównoważone i elastyczne ramy prawne
regulujące udzielanie koncesji zapewniłyby skuteczny
i niedyskryminacyjny dostęp do rynku wszystkim wyko
nawcom z Unii oraz pewność prawa, wspierając inwe
stycje publiczne w infrastrukturę oraz strategiczne usługi
dla obywateli. Takie ramy prawne zapewniłyby także
wykonawcom większą pewność prawną i mogłyby stać
się podstawą i instrumentem sprzyjającymi większemu
otwarciu międzynarodowych rynków zamówień publicz
nych i zasileniu międzynarodowej wymiany handlowej.
Szczególne znaczenie powinno się przywiązywać do
zwiększania możliwości MŚP w zakresie dostępu do
wszystkich unijnych rynków koncesji.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom
narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),
(2)

Przepisy ramowe mające zastosowanie do udzielania
koncesji powinny być jasne i proste. Powinny w odpo
wiedni sposób odzwierciedlać specyficzny charakter
koncesji w porównaniu z zamówieniami publicznymi
i nie powinny powodować nadmiernej biurokracji.

(3)

Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w stra
tegii „Europa 2020” określonej w komunikacie Komisji
z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowanym „Europa 2020,
strategia na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”
(„strategia Europa 2020”), jako jeden z instrumentów
rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteli
gentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego
włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwaranto
waniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków
publicznych. W tym kontekście umowy koncesji są
ważnymi instrumentami długoterminowego rozwoju
strukturalnego infrastruktury i usług strategicznych, przy
czyniając się do osiągania postępów w zakresie konku
rencji na rynku wewnętrznym, umożliwiając korzystanie
z wiedzy eksperckiej sektora prywatnego oraz pomagając
osiągnąć wydajność i innowacyjność.

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Brak na poziomie Unii jasnych przepisów regulujących
udzielanie koncesji rodzi niepewność prawa oraz prze
szkody w swobodnym świadczeniu usług, a także powo
duje zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.
W rezultacie wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie

(1) Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 84.
(2) Dz.U. C 391 z 18.12.2012, s. 49.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2014 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 11 lutego 2014 r.
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Udzielanie koncesji publicznych na roboty budowlane
podlega obecnie podstawowym przepisom dyrektywy
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), nato
miast procedura udzielania koncesji na usługi o zasięgu
transgranicznym podlega zasadom Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej (TFUE), a w szczególności
zasadom swobody przepływu towarów, swobody prowa
dzenia działalności gospodarczej i swobody świadczenia
usług, a także zasadom z nich wynikającym, takim jak
zasady
równego
traktowania,
niedyskryminacji,
wzajemnej uznawalności, proporcjonalności i przejrzysto
ści. Istnieje ryzyko niepewności prawnej związanej
z rozbieżnymi interpretacjami zasad Traktatu przez usta
wodawców krajowych oraz ryzyko znacznych rozbież
ności między ustawodawstwem poszczególnych państw
członkowskich. Ryzyko to znalazło swój wyraz
w obszernym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, przy czym orzecznictwo to jednak
tylko częściowo porusza pewne aspekty udzielania
koncesji.
Jednolite stosowanie zasad TFUE we wszystkich
państwach członkowskich i wyeliminowanie rozbieżności
w ich interpretacji jest zatem konieczne na poziomie
Unii, aby usunąć utrzymujące się zakłócenia w funkcjono
waniu rynku wewnętrznego. Byłoby ono także korzystne
dla efektywności wydatków publicznych, ułatwiałoby
równy dostęp MŚP do koncesji i ich sprawiedliwy udział
w udzielaniu koncesji, zarówno na szczeblu lokalnym,
jak i unijnym, a także wspierałoby realizację założeń
polityki publicznej zgodnych z zasadą zrównoważonego
rozwoju.

(5)

(6)

Niniejsza dyrektywa uznaje i potwierdza prawo państw
członkowskich i organów publicznych do określania
środków administracyjnych, jakie ich zdaniem są najwła
ściwsze w celu realizacji robót budowlanych i świadczenia
usług. W szczególności niniejsza dyrektywa nie powinna
w żaden sposób wpływać na swobodę decydowania
przez państwa członkowskie i organy publiczne
o bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych lub
świadczeniu usług na rzecz ogółu społeczeństwa, czy
też o zlecaniu wykonywania tych robót lub świadczenia
usług osobom trzecim. Państwa członkowskie lub organy
publiczne powinny zachować prawo do określania
i precyzowania charakterystyki usług, które mają być
świadczone, w tym wszelkich warunków dotyczących
jakości lub ceny tych usług – zgodnie z prawem Unii –
z myślą o realizacji celów polityki w interesie publicz
nym.
Należy przypomnieć, że państwa członkowskie mają
swobodę decydowania – zgodnie z zasadami zawartymi
w TFUE dotyczącymi równego traktowania, niedyskrymi
nacji, przejrzystości i swobodnego przepływu osób –
w zakresie organizacji świadczenia usług jako usług
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, jako
usług o charakterze niegospodarczym świadczonych
w interesie ogólnym lub jako połączenia tych rodzajów
usług. Należy również przypomnieć, że niniejsza dyrek
tywa nie ma wpływu na swobodę krajowych, regional
nych i lokalnych organów publicznych w zakresie defi

(1) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamó
wień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.
L 134 z 30.4.2004, s. 114).
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niowania, zgodnie z prawem Unii, usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym, ich zakresu oraz
cech usług, jakie mają być świadczone, w tym warunków
dotyczących jakości usług, tak aby mogły one realizować
cele polityki publicznej. Niniejsza dyrektywa nie stanowi
również przeszkody dla kompetencji krajowych, regional
nych i lokalnych organów w zakresie świadczenia,
zlecania świadczenia i finansowania usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z art. 14
TFUE oraz z Protokołem nr 26 załączonym do TFUE
oraz do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Ponadto
niniejsza dyrektywa nie dotyczy finansowania usług
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i nie
ma zastosowania do systemów pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie, w szczególności w dziedzinie
polityki społecznej, zgodnie z unijnymi regułami konku
rencji. Należy doprecyzować, że usługi o charakterze
niegospodarczym świadczone w interesie ogólnym nie
powinny być objęte zakresem niniejszej dyrektywy.
(7)

Należy również przypomnieć, że niniejsza dyrektywa nie
powinna mieć wpływu na ustawodawstwo państw człon
kowskich dotyczące zabezpieczenia społecznego. Nie
powinna też pociągać za sobą liberalizacji usług świad
czonych w ogólnym interesie gospodarczym – zarezer
wowanych dla podmiotów publicznych lub prywatnych
– ani prywatyzacji podmiotów publicznych świadczących
usługi.

(8)

W przypadku koncesji osiągającej co najmniej określoną
wartość właściwe jest zapewnienie minimalnej koordy
nacji krajowych procedur udzielania takich koncesji
w oparciu o zasady TFUE, aby zagwarantować otwarcie
postępowań o udzielenie koncesji na konkurencję oraz
zapewnić stosowny poziom pewności prawa. Te przepisy
koordynujące nie powinny jednak wykraczać poza to, co
jest niezbędne do osiągnięcia wspomnianych celów, i do
zapewnienia określonego poziomu elastyczności.
Państwom członkowskim należy zezwolić na uzupeł
nienie i dalsze rozwinięcie tych przepisów, jeżeli uznają
to za właściwe, zwłaszcza w celu skuteczniejszego
zapewnienia przestrzegania zasad określonych powyżej.

(9)

Należy doprecyzować, że grupy wykonawców, również
w przypadku gdy przyjęły one formę tymczasowego
stowarzyszenia, mogą brać udział w postępowaniach
o udzielenie koncesji, nie musząc jednocześnie przyj
mować określonej formy prawnej. W zakresie, w jakim
jest to konieczne – np. gdy wymagana jest odpowiedzial
ność solidarna – wymagana może być określona forma
w sytuacji, gdy takiej grupie udzielona zostanie koncesja.
Należy również wyjaśnić, że instytucje zamawiające lub
podmioty zamawiające powinny mieć możliwość jedno
znacznego określenia sposobu, w jaki grupy wyko
nawców mają spełnić wymogi dotyczące sytuacji ekono
micznej i finansowej, bądź kryteria dotyczące zdolności
technicznej i zawodowej, które są wymagane od wyko
nawców uczestniczących samodzielnie. Realizacja umów
koncesji przez grupy wykonawców może wymagać okre
ślenia warunków, których nie nakłada się na uczestników
indywidualnych. Warunki takie, które powinny być
uzasadnione obiektywnymi przesłankami i które
powinny być proporcjonalne, mogłyby np. obejmować
wymóg wyznaczenia wspólnego przedstawicielstwa lub
głównego partnera do celów postępowania o udzielenie
koncesji lub wymóg przedstawienia informacji o składzie
takich grup.
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Należy również wprowadzić pewne przepisy koordynu
jące w przypadku udzielania koncesji na roboty budow
lane i koncesji na usługi w sektorach energetyki, trans
portu i usług pocztowych ze względu na to, że organy
krajowe mogą wpływać na zachowania podmiotów dzia
łających w tych sektorach, a także biorąc pod uwagę
zamknięty charakter rynków, na których prowadzą one
działalność, ze względu na istnienie szczególnych lub
wyłącznych praw przyznawanych przez państwa człon
kowskie w zakresie zasilania, zapewniania lub eksploa
tacji sieci do świadczenia tych usług.

(11)

Koncesje są umowami o charakterze odpłatnym, poprzez
które co najmniej jedna instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający powierza wykonanie robót
budowlanych, lub świadczenie usług i zarządzanie nimi,
co najmniej jednemu wykonawcy. Przedmiotem takich
umów jest nabycie roboty budowlanej lub usługi
w drodze koncesji, za które wynagrodzeniem jest
prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub korzys
tania z usług lub to prawo wraz z odpłatnością. Takie
umowy mogą, ale nie muszą, pociągać za sobą przeka
zanie własności na rzecz instytucji zamawiających lub
podmiotów zamawiających, ale instytucje zamawiające
lub podmioty zamawiające zawsze osiągają korzyści
z danych robót budowlanych lub usług.

(12)

Do celów niniejszej dyrektywy należy wyjaśnić, że samo
finansowanie, w szczególności poprzez dotacje, działal
ności, która jest często związana z obowiązkiem zwrotu
otrzymanych kwot, które nie zostały wykorzystane
zgodnie z przeznaczeniem, nie jest objęte zakresem
niniejszej dyrektywy.

(13)

Ponadto sytuacje, w których wszyscy wykonawcy speł
niający pewne warunki mają prawo do wykonania
danego zadania, bez przeprowadzania kwalifikacji, takie
jak system oparty na wyborze klienta i systemy bonów
usługowych, nie powinny być kwalifikowane jako
koncesje, także gdy oparte są na umowach prawnych
zawieranych między organem publicznym a wykonaw
cami. Takie systemy są zazwyczaj oparte na decyzji
wydawanej przez organ publiczny, definiującej prze
jrzyste i niedyskryminacyjne warunki stałego dostępu
wykonawców do świadczenia określonych usług, takich
jak usługi społeczne, pozwalające klientom na dokony
wanie wyboru takich wykonawców.

(14)

Ponadto niektóre akty państw członkowskich, takie jak
zezwolenia lub licencje, na podstawie których państwo
członkowskie lub jego organ publiczny określa warunki
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym warunek
zakładający wykonywanie pewnego zadania, przyznawa
nego w normalnych warunkach na wniosek wykonawcy,
a nie z inicjatywy instytucji zamawiającej ani podmiotu
zamawiającego, i gdy wykonawca może swobodnie
wycofać się z wykonywania robót budowlanych lub ze
świadczenia usług, nie powinny być kwalifikowane jako
koncesje. W przypadku takich aktów państw członkow
skich mogą mieć zastosowanie szczególne przepisy
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dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (1). W odróżnieniu od takich aktów państwowych
umowy koncesji przewidują wiążące obie strony
obowiązki, gdy wykonanie robót budowlanych lub
świadczenie usług podlega specjalnym, określonym
przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający,
prawnie wiążącym wymogom.
(15)

Ponadto pewne umowy, których przedmiotem jest prawo
wykonawcy do eksploatacji – na mocy prawa publicz
nego lub prywatnego – pewnych domen publicznych lub
zasobów, takich jak grunty lub wszelka własność
publiczna, zwłaszcza w sektorze morskim lub w zakresie
portów żeglugi śródlądowej lub portów lotniczych, na
podstawie których państwo, instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne
warunki ich wykorzystania, nie nabywając przy tym
konkretnych robót budowlanych lub usług, nie powinny
w rozumieniu niniejszej dyrektywy kwalifikować się jako
koncesje. Jest to z reguły przypadek umów dotyczących
domen publicznych lub najmu gruntu, zawierających na
ogół warunki dotyczące wejścia w posiadanie przez
najemcę, planowane zastosowanie gruntu, obowiązki
właściciela i najemcy w zakresie utrzymania przedmiotu
najmu, czas trwania najmu oraz przekazania własności
właścicielowi, kwotę najmu i opłaty powiązane, które
uiszcza najemca.

(16)

Ponadto umowy przyznające prawa drogi obejmujące
korzystanie z nieruchomości publicznej w celu zapew
niania lub obsługi stałych linii lub sieci przeznaczonych
do świadczenia usług dla ogółu społeczeństwa również
nie powinny być uznawane za koncesje w rozumieniu
niniejszej dyrektywy, o ile te umowy nie nakładają
obowiązku dostawy ani nie pociągają za sobą nabywania
usług przez instytucję zamawiającą lub podmiot zama
wiający dla nich lub dla użytkowników końcowych.

(17)

Umowy nie obejmujące płatności na rzecz wykonawcy
i gdy wykonawca jest opłacany na podstawie taryfy regu
lowanej, wyliczonej tak, aby pokryć wszystkie koszty
i inwestycje dokonane przez wykonawcę za świadczenie
usługi nie powinny być objęte zakresem niniejszej dyrek
tywy.

(18)

Trudności związane z interpretacją pojęć „koncesja”
i „zamówienie publiczne” spowodowały utrzymującą się
niepewność prawną wśród zainteresowanych stron i były
podłożem wielu wyroków Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Należy zatem doprecyzować definicję
koncesji, w szczególności poprzez odniesienie do pojęcia
ryzyka operacyjnego. Główna cecha koncesji, czyli prawo
do eksploatacji obiektów budowlanych lub wykonywania
usług, zawsze pociąga za sobą przeniesienie na konce
sjonariusza ryzyka operacyjnego o charakterze ekono
micznym wiążącego się z możliwością, że nie odzyska
on nakładów inwestycyjnych ani kosztów poniesionych
w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub

(1) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U.
L 376 z 27.12.2006, s. 36).
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wykonywaniem usług będących przedmiotem koncesji
w normalnych warunkach działalności, nawet jeżeli
części ryzyka pozostaje poddana instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający. Nie miałoby uzasadnienia
stosowanie przepisów szczegółowych regulujących udzie
lanie koncesji, gdyby instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający uwalniał wykonawcę od wszelkich poten
cjalnych strat, gwarantując minimalny przychód, co
najmniej równy poczynionym inwestycjom i kosztom,
które wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem
umowy. Jednocześnie należy wyraźnie określić, że jako
koncesje powinny kwalifikować się pewne porozumienia,
za które wynagrodzenie wypłaca wyłącznie instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający, w przypadku
których odzyskanie nakładów inwestycyjnych i kosztów
poniesionych przez wykonawcę w celu wykonania robót
budowlanych lub świadczenia usług uzależnione jest od
faktycznego popytu na daną usługę lub składnik
aktywów lub ich faktycznej podaży.

(19)

W przypadku gdy regulacje sektorowe eliminują ryzyko,
przewidując udzielenie koncesjonariuszowi gwarancji
osiągnięcia progu rentowności inwestycji i odzyskania
kosztów poniesionych na obsługę umowy, takie
umowy nie powinny kwalifikować się jako koncesje
w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Fakt, że ryzyko jest
od początku ograniczone, nie powinien wykluczać
zakwalifikowania umowy jako koncesji. Może się tak
zdarzyć na przykład w przypadku sektorów o regulowa
nych taryfach, lub gdy ryzyko operacyjne jest ograni
czone zobowiązaniami umownymi zapewniającymi
częściową rekompensatę, obejmującą rekompensatę
w przypadku wcześniejszego zakończenia obowiązy
wania koncesji z powodów przypisywanych instytucji
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu lub
z powodów działania siły wyższej.

(20)

Ryzyko operacyjne powinno wynikać z czynników, które
pozostają poza kontrolą stron. Takie rodzaje ryzyka, jak
to związane ze złym zarządzaniem, przypadkami złego
wykonania umowy przez wykonawcę lub działaniem siły
wyższej nie są decydujące przy klasyfikowaniu koncesji,
ponieważ te ryzyka są częścią każdej umowy, niezależnie
od tego, czy chodzi o zamówienie publiczne czy
o koncesję. Ryzyko operacyjne powinno być rozumiane
jako ryzyko narażenia na niebezpieczeństwa rynku, które
może polegać albo na ryzyku związanym z popytem lub
podażą, albo na ryzyku związanym zarówno z podażą,
jak i z popytem. Ryzyko związane z popytem należy
rozumieć jako ryzyko związane z rzeczywistym popytem
na roboty budowlane lub usługi będące przedmiotem
umowy. Ryzyko związane z podażą należy rozumieć
jako ryzyko związane z realizacją robót budowlanych
lub świadczeniem usług będących przedmiotem umowy,
w szczególności ryzyko, że świadczone usługi nie będą
odpowiadać popytowi. Na potrzeby oceny ryzyka opera
cyjnego powinno się uwzględnić w spójny i jednolity
sposób wartość bieżącą netto wszystkich inwestycji,
kosztów i przychodów koncesjonariusza.
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(21)

Termin „podmioty prawa publicznego” był wielokrotnie
analizowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Wiele z jego wyjaśnień jest kluczowych
dla pełnego zrozumienia tego pojęcia. Należy zatem
wyjaśnić, że podmiot działający w zwykłych warunkach
rynkowych, mający na celu wypracowanie zysku i pono
szący straty wynikające z prowadzenia działalności nie
powinien być uważany za „podmiot prawa publicznego”,
ponieważ potrzeby w interesie ogólnym, do zaspokajania
których ten podmiot został założony lub zaspokajanie
których jest jego zadaniem, można uważać za potrzeby
o charakterze przemysłowym lub komercyjnym. Podob
nie, warunek dotyczący źródła finansowania danego
podmiotu także został przeanalizowany przez Trybunał,
który stwierdził, że finansowany „w przeważającej części”
oznacza w części większej niż połowa, oraz że finanso
wanie takie może obejmować wpłaty od użytkowników,
które są nakładane, obliczane i ściągane zgodnie z prze
pisami prawa publicznego.

(22)

Właściwe jest zdefiniowanie pojęcia „praw specjalnych”
oraz „praw wyłącznych”, jako że mają one zasadnicze
znaczenie dla określenia zakresu stosowania niniejszej
dyrektywy i dla pojęcia „podmiotów zamawiających”.
Należy wyjaśnić, że podmioty, które nie są ani podmio
tami zamawiającymi zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a), ani
przedsiębiorstwami publicznymi, podlegają przepisom
niniejszej dyrektywy tylko w zakresie, w jakim wykonują
przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej tym
zakresem na podstawie takich praw. Niemniej jednak nie
będą one uważane za podmioty zamawiające, jeżeli takie
prawa przyznano w drodze procedury opartej na obiek
tywnych kryteriach, zgodnych w szczególności z prawo
dawstwem unijnym, i w przypadku której zapewniono
odpowiednie upublicznienie postępowania. Wspomniane
prawodawstwo powinno obejmować dyrektywę Parla
mentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE (1), dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE (2), dyrek
tywę 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3),
dyrektywę 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4)
oraz rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady (5). Należy również wyjaśnić, że
powyższy wykaz aktów prawnych nie jest wyczerpujący

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia
13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad w odniesieniu do
rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę
2003/55/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94).
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia
13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U.
L 211 z 14.8.2009, s. 55).
(3) Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości
usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 14).
(4) Dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania
z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów
(Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3).
(5) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr
1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).
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dystrybucja energii cieplnej jest działalnością objętą
zakresem załącznika II, i w związku z tym podmioty
aktywne w tym sektorze podlegają zasadom niniejszej
dyrektywy mającym zastosowanie do podmiotów zama
wiających, w zakresie, w jakim kwalifikują się one jako
takie. Z drugiej strony podmioty działające w sektorze
energii chłodniczej podlegają zasadom niniejszej dyrek
tywy mającym zastosowanie do podmiotów zamawiają
cych, w zakresie, w jakim kwalifikują się one jako takie.
Należy wreszcie wyjaśnić, że koncesje udzielone na
potrzeby prowadzenia działalności związanej zarówno
z energią cieplną, jak i chłodniczą, powinny być analizo
wane w świetle przepisów dotyczących umów na wyko
nywanie wielu rodzajów działalności, by stwierdzić, jakie
przepisy dotyczące zamówień publicznych, i czy w ogóle,
mają zastosowanie do ich udzielania.

i że prawa w dowolnej postaci, które przyznano w drodze
innych procedur opartych na obiektywnych kryteriach
i w przypadku których zapewniono odpowiednie upub
licznienie postępowania, nie są właściwe do celów okre
ślenia podmiotów zamawiających objętych zakresem
niniejszej dyrektywy.
(23)

(24)

Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie
wyłącznie do umów koncesji o wartości wynoszącej nie
mniej niż określony próg, który powinien odzwierciedlać
wyraźny transgraniczny wymiar koncesji dla wyko
nawców z państw członkowskich innych niż państwo
członkowskie instytucji zamawiającej lub podmiotu
zamawiającego. Zatem należy określić metodę obliczania
szacunkowej wartości koncesji, która powinna być jedna
kowa dla koncesji na realizację robót budowlanych
i koncesji na świadczenie usług, jako że oba rodzaje
koncesji mogą zawierać elementy robót budowlanych
i usług. Obliczenia powinny opierać się na całkowitym
obrocie koncesjonariusza w przypadku wynagrodzenia za
roboty budowlane i usługi będące przedmiotem koncesji,
oszacowanym przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, bez VAT-u, za okres obowiązywania
umowy.
W celu zapewnienia rzeczywistego otwarcia rynku
i odpowiedniej równowagi w stosowaniu reguł udzielania
koncesji w sektorach energetyki, transportu i usług
pocztowych niezbędne jest określenie podmiotów nale
żących do powyższych sektorów na innej podstawie niż
ich status prawny. Należy zatem zapewnić, aby nie
zostało naruszone równe traktowanie podmiotów zama
wiających działających w sektorze publicznym oraz
podmiotów działających w sektorze prywatnym. Należy
również zapewnić, z poszanowaniem art. 345 TFUE, aby
nie zostały naruszone zasady regulujące system praw
majątkowych w państwach członkowskich. Z tego
względu do koncesji przyznawanych przez podmioty,
które wykonują jeden z wyżej wymienionych rodzajów
działalności, należy stosować szczegółowe i jednolite
przepisy na potrzeby realizacji takich rodzajów działalno
ści, niezależnie od tego, czy te podmioty są organami
państwowymi, lokalnymi czy regionalnymi, podmiotami
prawa publicznego, przedsiębiorstwami publicznymi lub
innymi podmiotami korzystającymi z praw specjalnych
lub wyłącznych. Uznaje się, że podmioty odpowiedzialne
w myśl prawa krajowego za świadczenie usług związa
nych z jednym z rodzajów działalności, o których mowa
w załączniku II, prowadzą taką działalność.

(25)

Należy wyjaśnić, że właściwa działalność w zakresie
funkcjonowania portów lotniczych obejmuje również
usługi świadczone na rzecz pasażerów, które przyczy
niają się do niezakłóconego funkcjonowania obiektów
lotniczych i które powinny znajdować się w dobrze
funkcjonującym, nowoczesnym porcie lotniczym, takie
jak sprzedaż detaliczna, usługi gastronomiczne i parking.

(26)

Niektóre podmioty aktywnie działają w sektorze produk
cji, przesyłu lub dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej.
Może nie być jasne, jakie zasady mają zastosowanie
odpowiednio do działań związanych z energią cieplną
i chłodniczą. Należy zatem wyjaśnić, że przesył lub
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(27)

Przed przygotowaniem jakiejkolwiek zmiany zakresu
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do sektora energii
chłodniczej należy przeanalizować sytuację tego sektora,
by otrzymać wystarczające informacje, w szczególności
dotyczące sytuacji w zakresie konkurencyjności, stopnia
stosowania transgranicznych zamówień publicznych oraz
opinii zainteresowanych stron. Z uwagi na fakt, że zasto
sowanie niniejszej dyrektywy do tego sektora mogłoby
mieć znaczny wpływ na otwarcie rynku, taka analiza
powinna zostać przeprowadzona podczas opracowy
wania oceny skutków niniejszej dyrektywy.

(28)

Należy wyjaśnić, że do celów pkt 1 i 2 załącznika II
„dostawa” obejmuje wytwarzanie/produkcję, sprzedaż
hurtową i sprzedaż detaliczną. Niemniej jednak
produkcja gazu w postaci wydobycia jest objęta zakresem
pkt 6 tego załącznika.

(29)

W przypadku zamówień mieszanych mające zastoso
wanie przepisy powinny być określane według głównego
przedmiotu zamówienia, gdy poszczególne części skła
dowe zamówienia nie są w obiektywny sposób możliwe
do rozdzielenia. Należy zatem objaśnić, w jaki sposób
instytucje zamawiające i podmioty zamawiające powinny
ustalać, czy poszczególne części można rozdzielić. Objaś
nienie takie powinno opierać się na stosownym orzecz
nictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ustalenia należy dokonywać w indywidualnych przypad
kach, uwzględniając nie tylko wyraźne lub domniemane
zamiary instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawia
jącego co do traktowania poszczególnych aspektów skła
dających się na zamówienie mieszane jako niemożliwych
do rozdzielenia, lecz także obiektywne dowody mogące
uzasadnić te zamiary i określić potrzebę zawarcia umowy
w sprawie jednego zamówienia. Taka uzasadniona
potrzeba zawarcia umowy w sprawie jednej koncesji
może zaistnieć na przykład w przypadku budowy
jednego budynku, którego część ma być użytkowana
bezpośrednio przez daną instytucję zamawiającą, a inna
część użytkowana na zasadzie koncesji – np. poprzez
udostępnienie parkingu publicznego. Należy wyjaśnić,
że konieczność udzielenia jednego zamówienia może
wynikać zarówno z powodów natury technicznej, jak
i natury ekonomicznej.
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(30)

(31)
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W przypadku zamówień mieszanych, które można
rozdzielić, instytucje zamawiające i podmioty zamawia
jące zawsze mogą oczywiście udzielić odrębnych zamó
wień na odrębne części zamówienia mieszanego;
w takim przypadku przepisy mające zastosowanie do
każdej odrębnej części powinny być określane wyłącznie
przy uwzględnieniu cech charakterystycznych tego
konkretnego zamówienia. Z drugiej strony, w sytuacji
gdy instytucje zamawiające i podmioty zamawiające
zdecydują się udzielić zamówienia zawierającego
zarówno elementy koncesji, jak i inne elementy, nieza
leżnie od ich wartości i tego, jakiemu reżimowi praw
nemu podlegałyby w innym przypadku takie elementy,
zasady mające zastosowanie do takich przypadków
powinny zostać wskazane. Należy przewidzieć specjalny
przepis dla zamówień mieszanych obejmujących aspekty
obronności lub bezpieczeństwa lub pewne części
nieobjęte zakresem TFUE.
Koncesje mogą być udzielane przez podmioty zamawia
jące w celu spełnienia wymagań związanych z różnymi
rodzajami działalności, podlegającymi ewentualnie
różnym reżimom prawnym. Należy wyjaśnić, że reżim
prawny obowiązujący w przypadku pojedynczej koncesji,
która ma obejmować wiele różnych rodzajów działalno
ści, powinien podlegać zasadom dotyczącym rodzaju
działalności, którego dotyczy zasadniczo ta koncesja.
Określenie działalności, której dotyczy zasadniczo
koncesja, może być oparte na analizie wymagań, jakie
musi spełniać określona koncesja, przeprowadzonej
przez podmiot zamawiający w celu określenia wartości
koncesji i sporządzenia dokumentów dotyczących udzie
lenia koncesji. W niektórych wypadkach określenie
rodzaju działalności, którego dotyczy zasadniczo
koncesja, może być obiektywnie niemożliwe. Należy
wskazać zasady mające zastosowanie w takich przypad
kach.

(32)

W niektórych przypadkach dana instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający będący organem państwowym,
lokalnym czy regionalnym, podmiotem prawa publicz
nego lub dany związek takich podmiotów mogą być
jedynym źródłem danej usługi, do której świadczenia
mają wyłączne prawo zgodnie z krajowymi przepisami
ustawowymi, wykonawczymi lub opublikowanymi prze
pisami administracyjnymi zgodnymi z TFUE. Należy
wyjaśnić, że w tych sytuacjach instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający, o których mowa w niniejszym
motywie, albo ich związek może takim podmiotom
przyznawać koncesje bez stosowania niniejszej dyrek
tywy.

(33)

Należy także wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej
dyrektywy pewne koncesje na usługi udzielane innym
wykonawcom, jeżeli są one udzielane w oparciu
o wyłączne prawo, które przysługuje wykonawcy na
podstawie krajowych przepisów ustawowych, wykonaw
czych lub opublikowanych przepisów administracyjnych
i które zostało przyznane zgodnie z postanowieniami
TFUE i unijnymi aktami ustanawiającymi wspólne zasady
dostępu do rynku mającymi zastosowanie do rodzajów
działalności, o których mowa w załączniku II, ponieważ
to wyłączne prawo uniemożliwia stosowanie procedury
konkurencyjnej przy udzielaniu koncesji. Na zasadzie
odstępstwa oraz bez uszczerbku dla prawnych konsek
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wencji ogólnego wyłączenia z zakresu stosowania niniej
szej dyrektywy w przypadku koncesji, o których mowa
w art. 10 ust. 1 akapit drugi, powinien istnieć obowiązek
publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji w celu zapew
nienia podstawowej przejrzystości tego procesu, chyba że
wymogi zachowania takiej przejrzystości ustanowiono
w przepisach sektorowych. Aby zwiększyć przejrzystość,
państwo członkowskie w przypadku przyznania wyko
nawcy wyłącznego prawa do prowadzenia jednego
z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku
II, informuje o tym Komisję.
(34)

Na potrzeby niniejszej dyrektywy pojęcia istotnych inte
resów w zakresie bezpieczeństwa, sprzętu wojskowego,
sprzętu newralgicznego, robót i usług mających charakter
newralgiczny, należy interpretować w rozumieniu dyrek
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE (1).

(35)

Niniejsza dyrektywa powinna pozostać bez wpływu na
możliwość wyboru przez państwa członkowskie, zgodnie
z prawem unijnym, metod organizowania i kontroli dzia
łalności związanej z hazardem i zakładami, w tym
poprzez zezwolenia. Należy wyłączyć z zakresu stoso
wania niniejszej dyrektywy koncesje dotyczące działal
ności loterii udzielone przez państwo członkowskie
wykonawcy na podstawie prawa wyłącznego przyzna
nego w procedurze bez ogłoszenia publicznego na
mocy obowiązujących krajowych przepisów ustawowych,
wykonawczych lub opublikowanych przepisów administ
racyjnych zgodnych z TFUE. Wyłączenie to jest uzasad
nione przyznaniem wyłącznego prawa jednemu podmio
towi, co wyklucza zastosowanie procedury konkurencyj
nej, a także koniecznością zachowania przez państwa
członkowskie możliwości regulowania sektora gier na
szczeblu krajowym z powodu obowiązku ochrony
porządku publicznego i społecznego.

(36)

Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do
niektórych usług ratownictwa, gdy te świadczone są
przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze
niekomercyjnym, gdyż trudno byłoby zachować szcze
gólny charakter takich organizacji, gdyby usługodawców
trzeba było wybrać zgodnie z procedurami określonymi
w niniejszej dyrektywie. Wyjątku tego nie należy jednak
rozciągać poza to, co jest absolutnie konieczne. Należy
zatem w jasny sposób określić, że usługi transportu sani
tarnego pacjentów nie powinny być objęte wyłączeniem.
W tym kontekście konieczne jest ponadto wyjaśnienie, że
grupa 601 nomenklatury CPV „Usługi w zakresie trans
portu drogowego” nie obejmuje usług transportu sanitar
nego pacjentów, które znajdują się w klasie 8514 CPV.
Należy zatem wyjaśnić, że usługi objęte kodem CPV
85143000-3 obejmujące wyłącznie usługi transportu
sanitarnego pacjentów powinny być poddane specjal
nemu reżimowi przyjętemu dla usług socjalnych i innych
szczególnych usług (zwanemu dalej „łagodniejszym reżi
mem”). W konsekwencji mieszane umowy koncesji na
świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów
ogólnie byłyby poddane łagodniejszemu reżimowi, jeżeli
wartość usług transportu sanitarnego pacjentów byłaby
większa niż wartość innych usług transportu sanitarnego.

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektó
rych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez insty
tucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpie
czeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
(Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).
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Należy przypomnieć, że niniejsza dyrektywa ma zastoso
wanie
wyłącznie
do
instytucji
zamawiających
i podmiotów zamawiających z państw członkowskich.
W związku z tym partie polityczne, nie będąc instytu
cjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi,
nie podlegają jej przepisom. Niemniej jednak partie poli
tyczne w niektórych państwach członkowskich mogłyby
być objęte zakresem pojęcia „podmiotów prawa publicz
nego”. Niektóre usługi (takie jak produkcja filmów propa
gandowych lub produkcja propagandowych taśm wideo)
są jednak tak nierozerwalnie związane z poglądami poli
tycznymi usługodawcy, gdy są one świadczone w kontek
ście kampanii wyborczej, że usługodawcy są zwykle
wybierani w sposób, który nie może być regulowany
przepisami dotyczącymi udzielania koncesji. Należy też
przypomnieć, że statut i finansowanie europejskich partii
politycznych i europejskich fundacji politycznych
podlegają innym przepisom niż przepisy określone
w niniejszej dyrektywie.

Wiele podmiotów zamawiających jest połączonych
w grupy gospodarcze, które mogą obejmować określoną
liczbę oddzielnych przedsiębiorstw; często każde z tych
przedsiębiorstw spełnia wyspecjalizowaną rolę w ogólnym
kontekście grupy gospodarczej. Należy zatem wyłączyć
określone koncesje na usługi i roboty budowlane udzie
lane przedsiębiorstwom powiązanym, których podsta
wowa działalność obejmuje realizowanie tego rodzaju
usług lub robót na rzecz grupy, której są członkiem,
a nie oferowanie ich na rynku. Należy również wyłączyć
określone koncesje na usługi i roboty budowlane udzie
lane przez podmiot zamawiający przedsięwzięciu typu
joint venture, które tworzy kilka podmiotów zamawiają
cych w celu realizowania działań objętych niniejszą
dyrektywą i do którego należy ten podmiot. Niemniej
jednak należy też zagwarantować, że wspomniane wyłą
czenie nie będzie powodować zakłóceń konkurencji na
korzyść przedsiębiorstw lub przedsięwzięć typu joint
venture, które są powiązane z podmiotami zamawiają
cymi; należy opracować odpowiedni zestaw przepisów
dotyczących, w szczególności, maksymalnych limitów,
w ramach których przedsiębiorstwa mogą uzyskać
część swoich obrotów z rynku i powyżej których stracą
możliwość otrzymywania koncesji bez zaproszeń do
ubiegania się o zamówienie, składu przedsięwzięć typu
joint venture i trwałości powiązań pomiędzy tymi przed
sięwzięciami oraz podmiotami zamawiającymi, które
wchodzą w ich skład.

Przedsiębiorstwa powinny być uznawane za powiązane,
gdy między podmiotem zamawiającym a danym przed
siębiorstwem istnieje bezpośredni lub pośredni dominu
jący wpływ lub gdy oba podlegają dominującemu wpły
wowi innego przedsiębiorstwa; w tym kontekście udział
prywatny nie powinien sam z siebie mieć znaczenia.
Sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo jest powiązane
z danym podmiotem zamawiającym, powinno być jak
najłatwiejsze. W związku z tym, z uwagi na fakt, że
ewentualne istnienie takiego bezpośredniego lub pośred
niego wpływu będzie sprawdzane do celów podej
mowania decyzji, czy roczne sprawozdania finansowe
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przedsiębiorstw i danych podmiotów powinny zostać
skonsolidowane, przedsiębiorstwa powinny być uzna
wane za powiązane, gdy ich roczne sprawozdania finan
sowe są skonsolidowane. Niemniej jednak unijne zasady
dotyczące skonsolidowanych sprawozdań finansowych
nie mają zastosowania w pewnej liczbie przypadków,
na przykład z powodu rozmiarów danego przedsiębior
stwa lub gdy nie są spełnione pewne warunki związane
z ich formą prawną. W takich przypadkach, gdy nie ma
zastosowania dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/34/UE (1), konieczne będzie przeanalizowanie, czy
występuje bezpośredni lub pośredni dominujący wpływ,
z uwzględnieniem własności, udziału finansowego lub
zasad, którym podlegają te przedsiębiorstwa.

(40)

Koncesje w sektorze wodnym podlegają często szczegó
łowym i skomplikowanym ustaleniom, które wymagają
specjalnej uwagi ze względu na znaczenie wody jako
dobra publicznego o podstawowej wartości dla wszyst
kich obywateli Unii. Specjalne cechy tych ustaleń uzasad
niają wyłączenie sektora wodnego z zakresu niniejszej
dyrektywy. Wyłączenie obejmuje koncesje na roboty
budowlane i usługi dotyczące zapewniania lub funkcjo
nowania stałych sieci przeznaczonych do świadczenia
usług dla odbiorców publicznych w związku z produkcją,
transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarcza
niem wody pitnej do takich sieci. Koncesje na odprowa
dzanie lub oczyszczanie ścieków oraz na projekty doty
czące inżynierii wodnej, nawadniania lub odwadniania
gruntów – pod warunkiem że ilość wody wykorzysty
wanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad
20 % łącznej ilości dostępnej wody dzięki wspomnianym
projektom lub instalacjom nawadniającym lub odwadnia
jącym – również powinny być wyłączone z zakresu
stosowania, o ile są one związane z wyłączoną działalno
ścią.

(41)

Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do
koncesji udzielanych przez podmioty zamawiające i mają
cych na celu umożliwienie wykonywania działalności
wymienionej w załączniku II, jeżeli w państwie człon
kowskim, w którym tego rodzaju działalność jest wyko
nywana, podlega ona bezpośrednio konkurencji na
rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony, co
zostało potwierdzone na podstawie stosownej procedury
przewidzianej do tego celu w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/25/UE (2). W odniesieniu do
wszystkich sektorów lub ich części, objętych niniejszą

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia
26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych,
skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych spra
wozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę
2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca dyrek
tywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EEC (Dz.U. L 182 z 29.6.2013,
s. 19).
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usług pocztowych (zob. s. 243 niniejszego Dziennika Urzędowe
go).
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w różny sposób przez poszczególne państwa członkow
skie, a nawet przez poszczególne instytucje zamawiające
lub podmioty zamawiające. Dlatego też konieczne jest
doprecyzowanie, w jakich przypadkach umowy zawie
rane w obrębie sektora publicznego nie podlegają
obowiązkowi stosowania zasad ustanowionych niniejszą
dyrektywą. Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z zasa
dami określonymi w odpowiednim orzecznictwie Trybu
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sam fakt, że obie
strony umowy są organami publicznymi, nie wyklucza
jako taki zastosowania zasad ustanowionych niniejszą
dyrektywą. Zastosowanie zasad ustanowionych niniejszą
dyrektywą nie powinno jednak zakłócać swobody
organów publicznych w zakresie wykonywania powie
rzonych im zadań dotyczących usług publicznych
poprzez wykorzystanie ich własnych zasobów, co obej
muje możliwość współpracy z innymi organami publicz
nymi. Należy zagwarantować, że żadna współpraca
publiczno-publiczna podlegająca wyłączeniu nie powo
duje zakłócenia konkurencji w odniesieniu do prywat
nych wykonawców, w zakresie, w jakim daje prywat
nemu usługodawcy przewagę nad konkurentami.

dyrektywą, należy zatem utrzymać procedurę, która
umożliwi uwzględnienie skutków obecnego lub przy
szłego otwarcia na konkurencję. Taka procedura powinna
gwarantować pewność prawa zainteresowanym podmio
tom, a także odpowiedni proces decyzyjny zapewniający,
w ramach krótkich terminów, jednolite zastosowanie
unijnego prawa w tym obszarze. Dla zapewnienia
pewności prawa należy doprecyzować, że wszystkie
decyzje przyjęte przed wejściem w życie niniejszej dyrek
tywy, podjęte na podstawie art. 30 dyrektywy
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), nadal
będą miały zastosowanie.
(42)

Ponieważ niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw
członkowskich, nie ma ona zastosowania do udzielania
koncesji przez organizacje międzynarodowe w ich
własnym imieniu i na ich własny rachunek. Należy
jednak doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza dyrek
tywa powinna mieć zastosowanie do udzielania koncesji
podlegających określonym przepisom międzynarodo
wym.

(43)

Udzielanie koncesji na pewne audiowizualne i radiowe
usługi medialne przez dostawców usług medialnych
powinno
umożliwiać
uwzględnianie
aspektów
o znaczeniu kulturowym lub społecznym, co sprawia,
że stosowanie przepisów o udzielaniu koncesji nie jest
właściwe. Z tych powodów należy przewidzieć wyjątek
w odniesieniu do zamówień publicznych na usługi,
udzielanych przez samych dostawców usług medialnych,
w zakresie zakupu, opracowania, produkcji lub kopro
dukcji programów gotowych do użycia oraz innych
usług przygotowawczych, takich jak usługi związane
z pisaniem scenariuszy lub innymi rodzajami twórczości
artystycznej niezbędnymi w produkcji programów.
Należy także doprecyzować, że to wyłączenie powinno
mieć również zastosowanie do nadawczych usług medial
nych oraz usług na żądanie (usług nielinearnych). Wyłą
czenie to nie powinno jednak mieć zastosowania wobec
dostaw urządzeń technicznych niezbędnych do produk
cji, koprodukcji oraz nadawania tych programów.

(44)

Niniejsza dyrektywa nie narusza kompetencji państw
członkowskich w zakresie zapewnienia finansowania
publicznego nadawania w zakresie, w jakim takie finan
sowanie przyznaje się organizacjom nadawczym w celu
wypełnienia misji służby publicznej, która została powie
rzona, określona i zorganizowana przez każde państwo
członkowskie zgodnie z Protokołem nr 29 w sprawie
systemu publicznego nadawania w państwach członkow
skich załączonym do TFUE oraz do TUE.

(45)

Istnieje znaczna niepewność prawna co do tego, w jakim
stopniu umowy koncesji zawarte pomiędzy podmiotami
z sektora publicznego powinny podlegać przepisom
dotyczącym koncesji. Stosowne orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest interpretowane

(1) Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energe
tyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1).
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(46)

Koncesje udzielone kontrolowanym osobom prawnym
nie powinny podlegać procedurom określonym w niniej
szej dyrektywie, jeżeli instytucja zamawiającą lub
podmiot zamawiający, o których mowa w art. 7 ust. 1
lit. a), sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę
podobną do tej, jaką sprawuje nad własnymi jednost
kami, pod warunkiem że kontrolowana osoba prawna
prowadzi ponad 80 % swojej działalności, wykonując
zadania powierzone jej przez kontrolującą instytucję
zamawiającą lub podmiot zamawiający lub przez inne
osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję zama
wiającą lub podmiot zamawiający, niezależnie od tego,
kto odnosi korzyści z realizacji koncesji. Wyłączenie nie
powinno rozciągać się na sytuacje, gdy prywatny wyko
nawca ma bezpośredni udział w kapitale kontrolowanej
osoby prawnej, gdyż w takich wypadkach udzielenie
koncesji bez procedury konkurencyjnej zapewniłoby
prywatnemu wykonawcy posiadającemu udział kapita
łowy w kontrolowanej osobie prawnej nienależną prze
wagę nad konkurentami. Jednak z uwagi na szczególne
cechy organów publicznych, do których przynależność
jest obowiązkowa, jak na przykład organizacje odpowie
dzialne za zarządzanie pewnymi usługami publicznymi
lub świadczenie takich usług, nie powinno to mieć zasto
sowania w przypadkach, gdy udział konkretnych wyko
nawców prywatnych w kapitale kontrolowanej osoby
prawnej jest obowiązkowy na mocy krajowych prze
pisów ustawowych zgodnych z Traktatami, pod warun
kiem że taki udział nie pociąga za sobą kontroli ani
blokowania i nie skutkuje decydującym wpływem na
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.
Należy zatem wyjaśnić, że decydującym elementem jest
jedynie bezpośredni prywatny udział w kontrolowanej
osobie prawnej. Z tego względu występowanie udziału
kapitału prywatnego w kontrolującej instytucji zamawia
jącej lub podmiocie zamawiającym lub w kontrolujących
instytucjach zamawiających lub podmiotach zamawiają
cych nie wyklucza udzielenia zamówienia publicznego
kontrolowanej osobie prawnej, bez stosowania procedur
określonych w niniejszej dyrektywie, gdyż taki udział nie
wpływa negatywnie na konkurencję między prywatnymi
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wykonawcami. Należy także wyjaśnić, że instytucje
zamawiające lub podmioty zamawiające, takie jak
podmioty prawa publicznego, w których może mieć
udział kapitał prywatny, powinny być w stanie
skorzystać z wyłączenia z tytułu współpracy horyzontal
nej. W konsekwencji, gdy wszystkie inne warunki doty
czące współpracy horyzontalnej są spełnione, wyłączenie
z tytułu współpracy horyzontalnej powinno rozciągać się
na takie instytucje zamawiające lub podmioty zamawia
jące, w przypadku których umowa zawarta jest wyłącznie
między instytucjami zamawiającymi lub podmiotami
zamawiającymi.
(47)

Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające,
o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), powinny mieć
możliwość wyboru wspólnego świadczenia usług
publicznych poprzez współpracę, bez obowiązku stoso
wania jakiejkolwiek konkretnej formy prawnej. Taka
współpraca może obejmować wszystkie rodzaje działal
ności związane ze świadczeniem usług oraz obowiązków
nałożonych na uczestniczące instytucje lub przyjętych
przez te instytucje, takich jak obowiązkowe lub dobro
wolne zadania władz lokalnych lub regionalnych lub
zadania dotyczące usług powierzone konkretnym
organom na mocy prawa publicznego. Usługi świad
czone przez różne uczestniczące instytucje lub podmioty
nie muszą być identyczne; mogą się również uzupełniać.
Umowy na wspólne świadczenie usług publicznych nie
powinny podlegać niniejszej dyrektywie, pod warunkiem
że są zawierane wyłącznie między instytucjami zamawia
jącymi i podmiotami zamawiającymi, że realizacja takiej
współpracy podlega jedynie względom interesu publicz
nego oraz że żaden prywatny usługodawca nie ma prze
wagi nad konkurentami.
By spełnić te warunki, współpraca powinna opierać się
na koncepcji współdziałania. Współpraca taka nie
wymaga, by wszystkie uczestniczące instytucje wzięły
na siebie wykonanie głównych obowiązków umownych,
o ile podjęto zobowiązania do udziału w świadczeniu
danej usługi publicznej w ramach współpracy. Ponadto
realizacja współpracy, w tym wszelkie przekazywanie
środków finansowych między uczestniczącymi instytu
cjami zamawiającymi, powinna podlegać jedynie
względom interesu publicznego.

(48)

Istnieją pewne przypadki, w których podmiot prawny
działa – na mocy stosownych przepisów prawa krajo
wego – jako instrument lub służba techniczna określo
nych instytucji zamawiających lub podmiotów zamawia
jących i ma obowiązek wykonywania poleceń wydawa
nych mu przez te instytucje lub podmioty zamawiające,
nie mając żadnego wpływu na wynagrodzenie otrzymy
wane za wykonanie tych poleceń. Ze względu na brak
charakteru umownego, taki czysto administracyjny
stosunek nie powinien być objęty zakresem procedur
udzielania koncesji.

(49)

Należy wyjaśnić, że pojęcie „wykonawców” powinno być
interpretowane szeroko, tak aby obejmowało wszelkie
osoby lub podmioty, które oferują wykonanie robót
budowlanych, dostawę produktów lub świadczenie
usług na rynku, niezależnie od formy prawnej, którą te
osoby lub podmioty wybrały do celów prowadzenia
działalności. W związku z tym firmy, oddziały, jednostki
zależne, spółki cywilne, spółdzielnie, spółki akcyjne,
uniwersytety – publiczne czy prywatne – oraz inne
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formy podmiotów powinny wszystkie być objęte
zakresem pojęcia „wykonawca”, bez względu na to, czy
są one „osobami prawnymi” w jakichkolwiek okoliczno
ściach.
(50)

W celu zapewnienia odpowiedniego upublicznienia
koncesji na roboty budowlane i koncesji na usługi
o wartości równej pewnemu progowi lub powyżej
niego udzielanych przez podmioty zamawiające lub
instytucje zamawiające udzielenie tych koncesji powinna
poprzedzać
obowiązkowa
publikacja
ogłoszenia
o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(51)

Postępowania o udzielenie koncesji bez uprzedniego
ogłoszenia, ze względu na ich niekorzystny wpływ na
konkurencję, powinny być dozwolone wyłącznie w szcze
gólnie wyjątkowych okolicznościach. Możliwość stoso
wania tego wyjątku należy ograniczyć do przypadków,
w których od początku oczywiste jest, że publikacja
ogłoszenia nie zapewni udziału większej liczby konku
rentów, zwłaszcza dlatego, że obiektywnie istnieje tylko
jeden wykonawca, który może wykonać daną koncesję.
Niemożność udzielenia koncesji jakiemukolwiek innemu
wykonawcy nie powinna zaistnieć w wyniku działań
samej instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiają
cego w perspektywie przyszłego postępowania o udzie
lenie koncesji. Ponadto należy dokładnie ocenić dostęp
ność odpowiednich rozwiązań alternatywnych.

(52)

Aby zapobiec izolacji rynku oraz utrudnieniu konkuren
cji, powinno się ograniczyć okres obowiązywania
koncesji. Istnieje ponadto prawdopodobieństwo, że
koncesje o bardzo długim okresie obowiązywania będą
prowadzić do zamykania rynku, a tym samym utrudniać
swobodny przepływ usług i swobodę przedsiębiorczości.
Taki okres obowiązywania może być jednak uzasad
niony, jeżeli jest on niezbędny do tego, aby umożliwić
koncesjonariuszowi odzyskanie nakładów inwestycyjnych
zaplanowanych na wykonanie koncesji oraz uzyskanie
zwrotu z zainwestowanego kapitału. W konsekwencji
w przypadku koncesji obowiązujących dłużej niż pięć
lat okres ich obowiązywania powinien być ograniczony
do okresu, podczas którego koncesjonariusz może
odzyskać nakłady inwestycyjne na przeprowadzenie
robót budowlanych oraz świadczenie usług, a także
zapewnić sobie zwrot z zainwestowanego kapitału
w normalnych warunkach funkcjonowania, z uwzględnie
niem szczególnych zobowiązań umownych podjętych
przez koncesjonariusza, by sprostać wymogom doty
czącym na przykład jakości lub ceny zapewnianych użyt
kownikom. Szacunkowa ocena powinna być ważna
w chwili udzielania koncesji. Powinna istnieć możliwość
objęcia nią początkowych i kolejnych inwestycji uznawa
nych za konieczne w przypadku realizacji koncesji,
w szczególności wydatków na infrastrukturę, praw
autorskich, patentów, sprzętu, logistyki, zatrudnienia,
wyszkolenia personelu i wydatków początkowych.
Maksymalny okres obowiązywania koncesji powinien
być wskazany w dokumentach koncesji, chyba że okres
obowiązywania jest jednym z kryteriów udzielenia zamó
wienia. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające
powinny zawsze mieć możliwość udzielenia koncesji na
okres krótszy niż okres konieczny do odzyskania ponie
sionych nakładów inwestycyjnych, pod warunkiem że
powiązana rekompensata nie eliminuje ryzyka operacyj
nego.

L 94/10

(53)

(54)

(55)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Właściwe jest wyłączenie z pełnego zakresu stosowania
niniejszej dyrektywy tylko tych usług, które mają ograni
czony wymiar transgraniczny, takich jak niektóre usługi
społeczne, zdrowotne lub edukacyjne. Usługi te świad
czone są w określonym kontekście, zróżnicowanym
w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na
różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szcze
gólny reżim udzielania koncesji na takie usługi, uwzględ
niający fakt, że usługi te są nowo regulowane.
Obowiązek publikacji wstępnego ogłoszenia informacyj
nego oraz ogłoszenia o udzieleniu koncesji dla każdej
koncesji o wartości nie mniejszej niż wysokość progu
ustanowionego w niniejszej dyrektywie stanowi odpo
wiedni sposób zapewnienia potencjalnym oferentom
informacji na temat możliwości biznesowych, natomiast
wszystkim zainteresowanym stronom udzielane są infor
macje o liczbie i rodzaju udzielonych koncesji. Ponadto
państwa członkowskie powinny wprowadzić odpo
wiednie środki w odniesieniu do udzielania koncesji na
te usługi, mające na celu zapewnienie zgodności tych
postępowań z zasadami przejrzystości i równego trakto
wania wykonawców, a jednocześnie umożliwiające insty
tucjom zamawiającym lub podmiotom zamawiającym
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych usług. Państwa
członkowskie powinny zapewnić, by instytucje zamawia
jące i podmioty zamawiające miały możliwość uwzględ
nienia konieczności zagwarantowania innowacyjności,
a także – zgodnie z art. 14 TFUE oraz protokołem nr
26 – wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa, przy
stępności, równego traktowania i propagowania
powszechnego dostępu oraz praw użytkowników.

Ze względu na znaczenie kontekstu kulturowego oraz
wrażliwy charakter tych usług, państwa członkowskie
powinny dysponować szeroką swobodą w zakresie orga
nizacji wyboru usługodawców w sposób uznany przez
siebie za najbardziej odpowiedni. Niniejsza dyrektywa nie
uniemożliwia państwom członkowskim stosowania okre
ślonych kryteriów jakości przy wyborze usługodawców,
takich jak kryteria określone w dobrowolnych europej
skich ramach odniesienia na rzecz zapewniania jakości
usług społecznych unijnego Komitetu Ochrony Socjalnej.
Państwa członkowskie lub instytucje publiczne zacho
wują swobodę samodzielnego świadczenia tych usług
lub zorganizowania usług społecznych w sposób niewy
magający udzielania koncesji, na przykład poprzez
zwykłe finansowanie takich usług lub poprzez udzielanie
licencji lub zezwoleń wszystkim wykonawcom spełnia
jącym warunki określone wcześniej przez instytucję
zamawiającą lub podmiot zamawiający, bez jakichkol
wiek ograniczeń ani kwot, o ile system taki gwarantuje
wystarczające upublicznienie i jest zgodny z zasadami
przejrzystości i niedyskryminacji.

Z uwagi na konieczność właściwego uwzględniania
w procedurach udzielania koncesji wymogów środowi
skowych, społecznych i związanych z pracą, szczególnie
ważne jest, by państwa członkowskie i instytucje zama
wiające lub podmioty zamawiające przyjmowały
właściwe środki w celu zapewnienia zgodności z zobo
wiązaniami w obszarach prawa ochrony środowiska,
prawa socjalnego i prawa pracy, mających zastosowanie
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w miejscu wykonywania robót budowlanych lub świad
czenia usług oraz wynikających z przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych, na szczeblu
krajowym i unijnym, a także z układów zbiorowych,
pod warunkiem że takie przepisy i ich stosowanie jest
zgodne z prawem Unii. Podczas realizacji koncesji zasto
sowanie powinny mieć również zobowiązania wynikające
z umów międzynarodowych ratyfikowanych przez
wszystkie państwa członkowskie i wymienionych
w niniejszej dyrektywie. W żaden sposób nie powinno
to jednak uniemożliwiać stosowania warunków zatrud
nienia korzystniejszych dla pracowników. Właściwe
środki powinny być stosowane zgodnie z podstawowymi
zasadami prawa Unii, w szczególności z myślą o zapew
nieniu równego traktowania. Takie właściwe środki
powinny być stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (1) w sposób zapewnia
jący równe traktowanie oraz sposób, który nie powoduje
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji wykonawców
i pracowników z innych państw członkowskich.

(56)

Powinno się uznawać, że usługi świadczone są w miejscu,
w którym wykonywane są charakteryzujące je zadania.
Jeżeli usługi świadczone są na odległość, na przykład
usługi świadczone przez centra informacji telefonicznej,
powinny być one uznawane za świadczone w miejscu ich
wykonywania, niezależnie od miejsc i państw członkow
skich, do których są skierowane.

(57)

Właściwe obowiązki mogłyby być odzwierciedlone
w klauzulach umowy koncesji. Powinna także istnieć
możliwość wprowadzenia do koncesji klauzul zapewnia
jących przestrzeganie układów zbiorowych zgodnie
z prawem unijnym. Nieprzestrzeganie właściwych
obowiązków można uznać za poważne wykroczenie ze
strony danego wykonawcy mogące skutkować wyklucze
niem tego wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie koncesji.

(58)

Kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środo
wiska, prawa socjalnego i prawa pracy powinna być spra
wowana na właściwych etapach postępowania o udzie
lenie koncesji, podczas stosowania zasad ogólnych regu
lujących kwalifikację uczestników i udzielanie koncesji
oraz podczas stosowania kryteriów wykluczenia.

(59)

Żaden z przepisów niniejszej dyrektywy nie powinien
uniemożliwiać wprowadzenia lub zastosowania środków
niezbędnych dla ochrony porządku publicznego, moral
ności publicznej, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia,
życia ludzi i zwierząt, ochrony roślin, czy też innych
środków środowiskowych, w szczególności z myślą
o zrównoważonym rozwoju, pod warunkiem że środki
te są zgodne z TFUE.

(1) Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).
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(60)

Aby zapewnić poufność w trakcie postępowania, insty
tucje zamawiające i podmioty zamawiające oraz wyko
nawcy nie powinni ujawniać przekazanych im informacji
oznaczonych jako poufne. Nieprzestrzeganie tego
obowiązku powinno skutkować zastosowaniem właści
wych sankcji, jeżeli przewiduje to prawo cywilne i admi
nistracyjne danego państwa członkowskiego.

(61)

W celu zwalczania nadużyć finansowych, faworyzowania
i korupcji oraz zapobiegania konfliktom interesów
państwa członkowskie powinny przyjąć właściwe prze
pisy mające na celu zapewnienie przejrzystości postępo
wania o udzielenie koncesji oraz równego traktowania
wszystkich kandydatów i oferentów. Takie środki
powinny mieć przede wszystkim na celu eliminowanie
konfliktów interesów i innych poważnych nieprawidło
wości.

(62)

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym wyko
nawcom składania wniosków i ofert instytucje zamawia
jące i podmioty zamawiające powinny być zobowiązane
do przestrzegania minimalnego terminu dotyczącego
odbioru takich wniosków i ofert.

(63)

Wybór proporcjonalnych, niedyskryminujących i spra
wiedliwych kryteriów kwalifikacji oraz ich stosowanie
wobec wykonawców ma zasadnicze znaczenie dla umoż
liwienia im skutecznego dostępu do możliwości gospo
darczych związanych z koncesjami. W szczególności
umożliwienie kandydatowi polegania na zdolności
innych podmiotów może mieć decydujące znaczenie
dla umożliwienia udziału MŚP w przedmiotowych postę
powaniach. Należy zatem wprowadzić przepis stano
wiący, że kryteria kwalifikowania powinny dotyczyć
wyłącznie zdolności zawodowych i technicznych oraz
finansowej i gospodarczej sytuacji wykonawców,
a także być powiązane z przedmiotem koncesji, powinny
być określane w ogłoszeniu o koncesji i nie mogą, poza
wyjątkowymi okolicznościami, wyłączać możliwości
korzystania przez wykonawcę z potencjału innych
podmiotów, bez względu na charakter prawny jego
powiązań z tymi podmiotami, jeżeli wykaże on instytucji
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu, że będzie
dysponować niezbędnymi zasobami.

(64)

Ponadto, by lepiej uwzględniać kwestie społeczne i środo
wiskowe w postępowaniach o udzielenie koncesji, insty
tucje zamawiające lub podmioty zamawiające powinny
mieć możliwość stosowania kryteriów udzielania koncesji
lub warunków realizacji koncesji w odniesieniu do robót
budowlanych lub usług, które mają być zrealizowane na
podstawie umów koncesji, we wszystkich aspektach i na
każdym etapie cyklu życia tych robót lub usług,
począwszy od wydobycia surowców na dany produkt
aż po etap jego utylizacji, łącznie z czynnikami związa
nymi z konkretnym procesem produkcyjnym, dostarcze
niem lub sprzedażą tych robót budowlanych lub usług,
bądź też z konkretnym procesem na późniejszym etapie
ich cyklu życia, nawet jeśli te czynniki nie są ich
istotnym elementem. Kryteria i warunki związane
z takim procesem produkcyjnym lub dostarczania to
na przykład fakt, że usługi będące przedmiotem koncesji
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są świadczone z wykorzystaniem energooszczędnych
urządzeń. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Spra
wiedliwości Unii Europejskiej obejmuje to także kryteria
udzielania koncesji lub warunki realizacji koncesji zwią
zane z wykorzystywaniem produktów sprawiedliwego
handlu w trakcie wykonywania koncesji, która ma zostać
udzielona. Kryteria i warunki związane ze sprzedażą i jej
warunkami mogą dotyczyć na przykład wymogu zapłaty
podwykonawcom ceny minimalnej i premii. Warunki
realizacji koncesji związane z kwestiami środowiskowymi
mogą obejmować na przykład minimalizację odpadów
lub efektywne gospodarowanie zasobami.

(65)

Kryteria udzielania koncesji lub warunki realizacji
koncesji dotyczące społecznych aspektów procesu
produkcyjnego powinny być stosowane zgodnie z dyrek
tywą 96/71/WE, zgodnie z wykładnią Trybunału Spra
wiedliwości Unii Europejskiej, i nie powinny być wybie
rane ani stosowane w sposób pośrednio lub
bezpośrednio dyskryminujący wykonawców z innych
państw członkowskich lub z państw trzecich będących
stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu
w sprawie zamówień rządowych (zwanego dalej „Poro
zumieniem GPA”) lub umów o wolnym handlu, których
stroną jest Unia. Zatem wymogi dotyczące podstawo
wych warunków pracy regulowanych dyrektywą
96/71/WE, takich jak minimalna stawka wynagrodzenia,
powinny pozostać na poziomie ustalonym na mocy
przepisów krajowych lub układów zbiorowych stosowa
nych zgodnie z prawem unijnym w kontekście tej dyrek
tywy. Warunki realizacji koncesji mogą także mieć na
celu sprzyjanie wdrażaniu środków propagowania
równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, zwięk
szania udziału kobiet w rynku pracy oraz ułatwiania
łączenia pracy z życiem prywatnym, ochrony środowiska
i dobrostanu zwierząt, a także przestrzegania co do istoty
podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji
Pracy i zatrudniania większej liczby osób defaworyzowa
nych, niż przewidują to przepisy krajowe.

(66)

Środki, które mają na celu ochronę zdrowia personelu
biorącego udział w procesie realizacji koncesji, wspie
raniu integracji społecznej osób defaworyzowanych lub
członków słabszych grup społecznych w zespole wyzna
czonym do realizacji koncesji lub przeprowadzenie
szkoleń z umiejętności potrzebnych przy danej koncesji,
także mogą stanowić przedmiot kryteriów udzielania
koncesji lub warunków realizacji koncesji, pod warun
kiem że dotyczą robót budowlanych lub usług, które
mają zostać zrealizowane na podstawie danej koncesji.
Na przykład takie kryteria lub warunki mogą odnosić
się m.in. do zatrudniania osób długo poszukujących
pracy, czy wdrożenia działań szkoleniowych dla
bezrobotnych lub ludzi młodych w trakcie realizacji
koncesji, która ma zostać udzielona. W specyfikacjach
technicznych instytucje zamawiające mogą umieścić
takie wymogi społeczne, które bezpośrednio charaktery
zują dany produkt lub daną usługę – są to np. dostęp
ność dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie dla
wszystkich.
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Wymogi techniczne i funkcjonalne sporządzane przez
instytucje zamawiające i podmioty zamawiające muszą
umożliwiać otwarcie procesu udzielania koncesji na
konkurencję. Takie wymogi powinny określać cechy
charakterystyczne wymagane od robót budowlanych
lub usług będących przedmiotem koncesji oraz mogą
odnosić się do konkretnych procesów produkcyjnych
lub świadczenia wymaganych robót budowlanych lub
usług, pod warunkiem że są powiązane z przedmiotem
koncesji i proporcjonalne do jej wartości i celów.
Konkretny proces produkcyjny może obejmować
wymogi dotyczące dostępności dla osób niepełnospraw
nych lub poziomów oddziaływania na środowisko. Tego
rodzaju wymogi techniczne lub funkcjonalne są umiesz
czone w dokumentach dotyczących koncesji i są zgodne
z zasadami równości traktowania oraz przejrzystości.
Specyfikacje techniczne powinny być opracowywane
w sposób umożliwiający uniknięcie sztucznego zawę
żania konkurencji poprzez wymogi, które faworyzują
konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe
cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych
zwykle przez tego wykonawcę. W każdym przypadku
oferty obejmujące roboty budowlane lub usługi, w tym
dostawy towarzyszące takim robotom i usługom, zgodne
w równoważny sposób z wymaganymi cechami powinny
być uwzględniane przez instytucje zamawiające lub
podmioty zamawiające.

Koncesje są zazwyczaj długoterminowymi, złożonymi
porozumieniami, na mocy których koncesjonariusz
przyjmuje na siebie obowiązki i ryzyko ponoszone
zwykle przez instytucje zamawiające i podmioty zama
wiające i wchodzące w zakres ich kompetencji. Z tego
względu, z zastrzeżeniem zgodności z niniejszą dyrek
tywą i z zasadami przejrzystości i równego traktowania,
instytucje zamawiające i podmioty zamawiające powinny
dysponować znaczną elastycznością w definiowaniu
i organizowaniu postępowania prowadzącego do wyboru
koncesjonariusza. Jednak by zapewnić równe traktowanie
i przejrzystość na przestrzeni całego procesu udzielania
koncesji, należy zapewnić podstawowe gwarancje doty
czące tego procesu, w tym informacje na temat charak
teru i zakresu koncesji, ograniczenia liczby kandydatów,
rozpowszechnianie informacji wśród kandydatów
i oferentów oraz dostępność odpowiedniej ewidencji.
Należy ponadto zapewnić nieodstępowanie od pierwo
tnych warunków zawartych w ogłoszeniu o koncesji,
aby nie dopuścić do niesprawiedliwego traktowania
potencjalnych kandydatów.

Nie należy udzielać koncesji wykonawcom, którzy byli
członkami organizacji przestępczej lub których uznano
winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów
finansowych Unii, przestępstw terrorystycznych, prania
pieniędzy, finansowania terroryzmu lub handlu ludźmi.
Państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość
przewidzenia odstępstwa od tych obowiązkowych wyklu
czeń w sytuacjach wyjątkowych, gdy nadrzędne wymogi
w interesie ogólnym sprawiają, że udzielenie zamówienia
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jest niezbędne. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu
unijnym powinno również obejmować wykonawców
uchylających się od płacenia podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne.

(70)

Ponadto instytucje zamawiające i podmioty zamawiające
powinny mieć możliwość wykluczania wykonawców,
którzy okazali się nierzetelni, na przykład z powodu
poważnych lub powtarzalnych naruszeń obowiązków
środowiskowych lub społecznych, w tym przepisów
dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych,
lub innych form poważnego wykroczenia zawodowego,
takich jak naruszenie reguł konkurencji lub praw włas
ności intelektualnej. Należy wyjaśnić, że poważne wykro
czenie zawodowe może postawić pod znakiem zapytania
uczciwość wykonawcy, co uniemożliwia udzielenie mu
koncesji, niezależnie od tego, czy wykonawca dyspono
wałby poza tym techniczną i ekonomiczną zdolnością do
realizacji koncesji. Mając na uwadze fakt, że instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający odpowiada za
skutki swojej ewentualnej błędnej decyzji, instytucje
zamawiające i podmioty zamawiające powinny również
zachować możliwość uznania, że doszło do poważnego
wykroczenia zawodowego, gdy – przed wydaniem osta
tecznej i wiążącej decyzji o istnieniu obowiązkowych
podstaw wykluczenia – mogą one w dowolny odpo
wiedni sposób wykazać, że dany wykonawca naruszył
swoje obowiązki, w tym obowiązki dotyczące płacenia
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, chyba
że przepisy krajowe stanowią inaczej. Instytucje zama
wiające i podmioty zamawiające powinny także mieć
możliwość wykluczenia kandydatów lub oferentów,
którzy przy wykonywaniu wcześniejszych koncesji lub
innych zamówień zlecanych przez instytucje zamawia
jące lub podmioty zamawiające wykazali poważne braki
w odniesieniu do spełnienia istotnych wymogów, jak np.
niedostarczenie produktu lub niewykonanie usługi,
istotne wady dostarczonego produktu lub wykonanej
usługi, co uczyniło je niezdatnymi do użytku zgodnie
z przeznaczeniem, lub niewłaściwe zachowanie
poddające w poważną wątpliwość wiarygodność wyko
nawcy. Przepisy krajowe powinny przewidywać maksy
malny czas trwania takich wykluczeń.

(71)

Należy jednak dopuścić możliwość przyjęcia przez wyko
nawców środków w zakresie zgodności mających na celu
naprawę skutków wszelkich przestępstw lub naruszeń
oraz skuteczne zapobieganie dalszym przypadkom
niewłaściwych praktyk. Środki takie mogą w szczegól
ności obejmować działania personalne i organizacyjne,
takie jak zerwanie wszelkich powiązań z osobami lub
organizacjami zaangażowanymi w niewłaściwe praktyki,
odpowiednia reorganizacja personelu, wdrożenie
systemów sprawozdawczości i kontroli, utworzenie
struktury kontroli wewnętrznej monitorującej zgodność
z prawem oraz przyjęcie wewnętrznego regulaminu doty
czącego odpowiedzialności i odszkodowań. W przypadku
gdy działania te oferują wystarczające gwarancje, dany
wykonawca nie powinien być nadal wykluczany jedynie
ze wspomnianych względów. Wykonawcy powinni mieć
możliwość zwracania się o zbadanie środków w zakresie
zgodności przyjętych w celu ewentualnego dopuszczenia
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podwykonawcy. Jeżeli taka weryfikacja wykaże, że
istnieją powody nieobowiązkowego wykluczenia, należy
doprecyzować, że instytucje zamawiające lub podmioty
zamawiające powinny mieć możliwość żądania zmiany
podwykonawcy. Należy jednak wyraźnie stwierdzić, że
instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą
być zobowiązane do wymagania zmiany danego
podwykonawcy, jeżeli wykluczenie koncesjonariusza
byłoby w takich przypadkach obowiązkowe. Należy
również jasno wskazać, że państwa członkowskie zacho
wują swobodę ustanowienia w prawie krajowym bardziej
rygorystycznych przepisów dotyczących odpowiedzialno
ści.

do postępowania o udzielenie koncesji. Jednak to
państwom członkowskim należy pozostawić ustalenie
szczegółowych warunków proceduralnych i merytorycz
nych mających zastosowanie w takich przypadkach.
Powinny one w szczególności mieć swobodę w decydo
waniu, czy przeprowadzenie stosownych ocen pozo
stawią poszczególnym instytucjom lub podmiotom
zamawiającym, czy też zadanie to powierzą innym insty
tucjom na szczeblu centralnym lub zdecentralizowanym.
(72)

Istotne jest, by właściwe organy krajowe, takie jak np.
agencje inspekcji pracy lub agencje ds. ochrony środo
wiska, poprzez stosowne działania leżące w zakresie ich
obowiązków i kompetencji, zapewniły, by podwyko
nawcy przestrzegali mających zastosowanie obowiązków
w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjal
nego i prawa pracy, ustanowionych w przepisach unij
nych, krajowych, układach zbiorowych bądź w postano
wieniach międzynarodowego prawa ochrony środowiska,
międzynarodowego prawa socjalnego i międzynarodo
wego prawa pracy wymienionych w niniejszej dyrekty
wie, pod warunkiem że postanowienia te oraz ich zasto
sowanie są zgodne z prawem Unii. Należy również
zapewnić pewną przejrzystość w łańcuchu podwykonaw
ców, gdyż da to instytucjom zamawiającym i podmiotom
zamawiającym informacje na temat tego, kto znajduje się
w danym momencie na placach budowy, na których
wykonywane są na ich rzecz roboty budowlane lub
które przedsiębiorstwa świadczą usługi w budynkach,
infrastrukturze lub obszarach, takich jak ratusze, szkoły
miejskie, obiekty sportowe, porty lub autostrady, za które
instytucje zamawiające są odpowiedzialne lub nad
którymi sprawują nadzór. Należy wyjaśnić, że zobowią
zanie do dostarczania wymaganych informacji spoczywa
na koncesjonariuszu, na podstawie odpowiednich klau
zul, które każda instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający będą musiały zawrzeć we wszystkich postę
powaniach o udzielenie koncesji, lub na podstawie zobo
wiązań, które państwa członkowskie nałożą na konce
sjonariusza na mocy przepisów mających powszechne
zastosowanie.
Należy również wyjaśnić, że warunki związane z prze
strzeganiem wymogu zgodności z mającymi zastoso
wanie obowiązkami w dziedzinie prawa ochrony środo
wiska, prawa socjalnego lub prawa pracy, ustanowionych
prawem Unii, prawem krajowym, układami zbiorowymi
lub międzynarodowymi przepisami prawa ochrony
środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy wymienio
nymi w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że takie
przepisy i ich stosowanie jest zgodne z prawem Unii,
powinny być stosowane każdorazowo, gdy prawo
krajowe państwa członkowskiego przewiduje mechanizm
solidarnej odpowiedzialności podwykonawców i konces
jonariusza. Ponadto należy jasno stwierdzić, że państwa
członkowskie powinny mieć możliwość pójścia dalej, na
przykład rozszerzając zobowiązania dotyczące przejrzys
tości lub umożliwiając instytucjom lub podmiotom
zamawiającym weryfikowanie, czy w przypadku
podwykonawców nie występuje żadna z sytuacji, która
powodowałaby wykluczenie wykonawcy, albo wyma
gając takiego weryfikowania. Jeżeli stosuje się takie środki
wobec podwykonawców, należy zapewnić spójność
z przepisami mającymi zastosowanie wobec koncesjona
riusza, tak aby istnieniu powodów obowiązkowego
wykluczenia towarzyszył wymóg zmiany danego
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(73)

Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające
oceniają oferty na podstawie jednego lub kilku kryteriów
udzielania koncesji. W celu zapewnienia przejrzystości
i równego traktowania kryteria udzielania koncesji
powinny zawsze być zgodne z pewnymi ogólnymi
normami. Takie normy mogą dotyczyć czynników,
które nie są jedynie natury gospodarczej, ale mają
wpływ na wartość oferty z punktu widzenia instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz poma
gają określić ogólną korzyść gospodarczą instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego. Kryteria te
powinny zostać ujawnione z wyprzedzeniem wszystkim
potencjalnym kandydatom lub oferentom, dotyczyć
przedmiotu umowy i nie powinny dawać instytucji
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu nieograni
czonej swobody wyboru. Powinny umożliwiać faktyczną
konkurencję, a ich uzupełnienie powinny stanowić
wymogi, które umożliwiają skuteczną weryfikację infor
macji przekazanych przez oferentów. Kryteria udzielania
koncesji powinny móc obejmować m.in. kryteria środo
wiskowe, społeczne lub związane z innowacją. Instytucje
zamawiające lub podmioty zamawiające również
powinny wskazać kryteria udzielania koncesji, w kolej
ności od najważniejszego do najmniej ważnego, by
zapewnić równe traktowanie potencjalnych oferentów,
umożliwiając im uwzględnienie wszystkich elementów
istotnych podczas przygotowywania ofert.
W wyjątkowych przypadkach, gdy instytucja zamawia
jąca lub podmiot zamawiający otrzymuje ofertę propo
nującą innowacyjne rozwiązanie o wyjątkowym
poziomie funkcjonalności, których nie mogły – z zacho
waniem staranności – przewidzieć instytucje lub
podmioty zamawiające, instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający powinny, w drodze wyjątku, móc
zmienić kolejność kryteriów udzielania koncesji, by
uwzględnić nowe możliwości, jakie niesie ze sobą to
innowacyjne rozwiązanie, pod warunkiem że zmiana
taka zapewnia równe traktowanie wszystkich obecnych
lub potencjalnych oferentów, publikując nowe zapro
szenie do składania ofert lub – w stosownych przypad
kach – publikując nowe ogłoszenie o koncesji.

(74)

Publikację informacji dotyczących koncesji w znacznym
stopniu mogą ułatwić elektroniczne środki informacji
i komunikacji; mogą one też przyspieszyć procesy udzie
lania koncesji i zwiększyć ich przejrzystość. Środki te
mogłyby stać się standardowymi środkami komunikacji
i wymiany informacji podczas postępowań o udzielanie
koncesji, ponieważ niezmiernie poszerzają one możli
wości udziału wykonawców w postępowaniach o udzie
lenie koncesji na całym rynku wewnętrznym.
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Umowy koncesji zazwyczaj obejmują długoterminowe,
złożone ustalenia techniczne i finansowe, których
okoliczności często się zmieniają. Niezbędne jest zatem
doprecyzowanie warunków, w jakich modyfikacje
koncesji w okresie jej realizacji wymagają przeprowa
dzenia nowego postępowania o udzielenie koncesji,
z uwzględnieniem stosownego orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowe postępowanie
o udzielenie koncesji wymagane jest w przypadku istot
nych zmian w pierwotnym zamówieniu, w szczególności
w odniesieniu do zakresu i treści wzajemnych praw
i obowiązków stron, w tym podziału praw własności
intelektualnej. Zmiany te wskazują na zamiar stron doty
czący renegocjacji istotnych warunków tej koncesji. Ma
to miejsce szczególnie w sytuacji, gdy zmienione warunki
mogłyby wpłynąć na wynik postępowania, jeżeli zosta
łyby uwzględnione w pierwotnym postępowaniu. Mody
fikacje koncesji skutkujące nieznaczną zmianą wartości
koncesji do określonego poziomu powinny być możliwe
zawsze bez konieczności przeprowadzania nowego
postępowania o udzielenie koncesji. Dlatego też oraz
aby zapewnić pewność prawa, niniejsza dyrektywa
powinna przewidzieć progi minimalne, poniżej których
nowe postępowanie o udzielenie koncesji nie jest wyma
gane. Zmiany koncesji powyżej tych progów powinny
być możliwe bez potrzeby przeprowadzania nowego
postępowania o udzielenie koncesji, w zakresie,
w jakim takie zmiany są zgodne z określonymi warun
kami. Może to na przykład dotyczyć przypadków, gdy
zmiany są konieczne w wyniku wniosków instytucji
zamawiających lub podmiotów zamawiających w odnie
sieniu do wymogów bezpieczeństwa i z uwzględnieniem
specyfiki takich działań, jak na przykład funkcjonowanie
urządzeń związanych ze sportami górskimi lub z tury
styką, gdy przepisy prawa zmieniają się, by objąć powią
zane rodzaje ryzyka, w zakresie, w jakim takie zmiany są
zgodne z odpowiednimi warunkami określonymi
w niniejszej dyrektywie.

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mogą
napotkać okoliczności zewnętrzne, których nie mogły
przewidzieć w momencie udzielania koncesji, w szczegól
ności gdy koncesja jest realizowana przez dłuższy czas.
W takich przypadkach niezbędny jest pewien stopień
elastyczności w celu dostosowania koncesji do tych
okoliczności bez konieczności przeprowadzania nowego
postępowania o udzielenie koncesji. Pojęcie niemożli
wych do przewidzenia okoliczności odnosi się do
okoliczności, których nie można było przewidzieć
pomimo odpowiednio starannego przygotowania pier
wotnego postępowania o udzielenie koncesji przez insty
tucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, z uwzględ
nieniem dostępnych im środków, charakteru i cech tego
konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dzie
dzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej
relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygoto
wanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie
ma ono jednak zastosowania w sytuacjach, w których
modyfikacja powoduje zmianę charakteru całej koncesji,
na przykład przez zastąpienie robót budowlanych, które
mają zostać wykonane, lub usług, które mają być świad
czone, innym przedmiotem koncesji lub przez całkowitą
zmianę rodzaju koncesji, ponieważ w takiej sytuacji
można zakładać hipotetyczny wpływ na wynik. W
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przypadku koncesji udzielonych do celów wykonywania
działalności innej niż ta, o której mowa w załączniku II,
wzrost wartości niewymagający wszczęcia nowego postę
powania nie powinien przekraczać 50 % wartości pier
wotnej koncesji. W przypadku gdy wprowadzanych jest
kilka kolejnych modyfikacji, ograniczenie to powinno
mieć zastosowanie do wartości każdej modyfikacji.
Celem takich kolejnych modyfikacji nie powinno być
obchodzenie przepisów niniejszej dyrektywy.

(77)

Zgodnie z zasadami równego traktowania i przejrzystości
zwycięski oferent nie powinien – np. w przypadku
rozwiązania umowy koncesji z powodu niedociągnięć
w realizacji – zostać zastąpiony innym wykonawcą bez
ponownego poddania koncesji procedurze konkurencyj
nej. Zwycięski oferent realizujący koncesję, w szczegól
ności w przypadku, gdy koncesja została udzielona
grupie wykonawców, powinien jednak mieć możliwość
przejścia w trakcie realizacji koncesji pewnych zmian
strukturalnych, takich jak czysto wewnętrzne reorganiza
cje, przejęcia, połączenia i nabycia, czy też postępowanie
upadłościowe. Tego rodzaju zmiany strukturalne nie
powinny automatycznie wiązać się z wymogiem prze
prowadzenia nowego postępowania o udzielenie koncesji
dla koncesji realizowanej przez tego oferenta.

(78)

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające powinny
mieć możliwość przewidzenia modyfikacji umowy
w drodze klauzul przeglądowych lub klauzul dotyczą
cych opcji, jednak klauzule takie nie powinny dawać
im nieograniczonej swobody decyzyjnej. W niniejszej
dyrektywie należy zatem określić, do jakiego stopnia
możliwe jest wprowadzanie modyfikacji do pierwotnej
koncesji. Należy zatem wyjaśnić, że wystarczająco jasno
sformułowane klauzule przeglądowe lub klauzule doty
czące opcji mogą na przykład przewidywać indeksację
cen lub zapewniać, by urządzenia komunikacyjne, które
mają być dostarczane w pewnym okresie, były cały czas
odpowiednie, także w przypadku zmiany protokołów
komunikacyjnych lub innych zmian technologicznych.
Na mocy takich odpowiednio jasno sformułowanych
klauzul powinno być również możliwe przewidywanie
dostosowań koncesji, które okażą się konieczne
z uwagi na techniczne trudności, jakie pojawią się
podczas funkcjonowania lub utrzymania. Należy też
przypomnieć, że koncesja mogłaby na przykład obej
mować zarówno zwykłe utrzymanie, jak i zapewniać
nadzwyczajne działania związane z utrzymaniem, które
mogłyby się okazać konieczne, by zapewnić ciągłość
świadczenia usługi publicznej.

(79)

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mogą
spotkać się z sytuacjami, gdy dodatkowe roboty budow
lane lub usługi staną się konieczne. W takich przypad
kach, pod warunkiem że warunki określone w niniejszej
dyrektywie są spełnione, modyfikacja pierwotnej koncesji
bez nowego postępowania o udzielenie koncesji powinna
być uznawana za uzasadnioną.

28.3.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(80)

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające napoty
kają czasem okoliczności, które wymagają wcześniej
szego rozwiązania umowy koncesji w celu przestrzegania
obowiązków wynikających z unijnego prawa w dziedzinie
koncesji. Państwa członkowskie powinny zatem
zapewnić instytucjom zamawiającym i podmiotom
zamawiającym możliwość – na warunkach określonych
przez prawo krajowe – rozwiązania umowy koncesji
w okresie jej obowiązywania, jeśli wymaga tego prawo
unijne.

(81)

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony prawnej
kandydatów oraz oferentów w postępowaniach o udzie
lenie koncesji, jak również skutecznego egzekwowania
wykonywania niniejszej dyrektywy oraz zasad wynikają
cych z TFUE, dyrektywa Rady 89/665/EWG (1) oraz
dyrektywa Rady 92/13/EWG (2) powinny mieć również
zastosowanie do koncesji na usługi oraz koncesji na
roboty budowlane, udzielanych zarówno przez instytucje
zamawiające, jak i podmioty zamawiające. Należy zatem
odpowiednio zmienić dyrektywy 89/665/EWG oraz
92/13/EWG.

(82)

Do przetwarzania danych osobowych na podstawie
niniejszej dyrektywy należy stosować przepisy dyrektywy
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

(83)

Państwa członkowskie mają obowiązek konsekwentnego
i systematycznego monitorowania wdrażania i funkcjono
wania przepisów dotyczących udzielania koncesji w celu
zapewnienia wydajnego i jednolitego stosowania unij
nego prawa.

(84)

Komisja powinna dokonać przeglądu wpływu ekono
micznego na rynek wewnętrzny, w szczególności
z uwzględnieniem takich czynników, jak transgraniczne
udzielanie koncesji, udział MŚP i koszty transakcji, wyni
kającego z zastosowania progów określonych w niniejszej
dyrektywie oraz z wyłączenia określonego w art. 12
uwzględniającego szczególne struktury w sektorze
wodnym. Komisja powinna przedstawić sprawozdanie
na ten temat Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do
dnia 18 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. XXIV ust. 7
Porozumienia GPA będzie ono przedmiotem dalszych
negocjacji trzy lata po jego wejściu w życie i okresowo
po upływie tego terminu. W związku z tym należy
sprawdzić zasadność poziomu progów, w kontekście

(1) Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj
nych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych
w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty
budowlane (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 33).
(2) Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do
stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień
publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 76
z 23.3.1992, s. 14).
(3) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego prze
pływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
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negocjacji na mocy Porozumienia GPA, mając na uwadze
wpływ inflacji i koszty transakcji. W razie potrzeby i w
stosownych przypadkach Komisja powinna przeanali
zować zaproponowanie w trakcie kolejnej rundy nego
cjacji podwyższenia progów mających zastosowanie na
mocy Porozumienia GPA. W przypadku zmian tych
progów sprawozdanie przygotowane przez Komisję
powinno, w stosownych przypadkach, skutkować wnio
skiem ustawodawczym w sprawie zmiany progu określo
nego w niniejszej dyrektywie.

(85)

W celu dostosowania się do szybkich zmian technicz
nych, gospodarczych i regulacyjnych należy przekazać
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych
zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do przeglądu
wykazu aktów zawartego w załączniku III, przeglądu
procedur technicznych dotyczących metod wyliczania
progu, jak również do okresowej korekty samego progu,
zmiany odniesień do nomenklatury CPV oraz dostoso
wania wykazu w załączniku X. Szczególnie ważne jest,
aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowa
dziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie eksper
tów. Przygotowując i opracowując akty delegowane,
Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe
i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(86)

Aby zapewnić jednolite warunki odnoszące się do postę
powania dotyczącego sporządzania i przekazywania
ogłoszeń oraz wysyłania i publikowania danych,
o których mowa w załącznikach V, VII i VIII, należy
przekazać Komisji uprawnienia wykonawcze. Upraw
nienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporzą
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
182/2011 (4). W przypadku przyjmowania tych aktów
wykonawczych, które nie mają wpływu na sytuację
finansową ani na charakter i zakres obowiązków wyni
kających z niniejszej dyrektywy, należy stosować proce
durę doradczą. Akty te charakteryzują się bowiem tym,
że mają wyłącznie administracyjny cel i służą ułatwieniu
stosowania niniejszej dyrektywy.

(87)

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, to jest koordynacja
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj
nych państw członkowskich mających zastosowanie do
niektórych postępowań o udzielenie koncesji nie może
zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa
członkowskie, a możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na
poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie
z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule,
niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest
konieczne do osiągnięcia tego celu.

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne
dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania
uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011,
s. 13).
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Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw człon
kowskich i Komisji dotyczącą dokumentów wyjaśniają
cych z dnia 28 września 2011 r., państwa członkowskie
zobowiązały się do przedstawienia, w uzasadnionych
przypadkach, powiadomienia o środkach transpozycji
wraz z co najmniej jednym dokumentem wyjaśniającym
związki między elementami dyrektywy a odpowiadają
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cymi im częściami krajowych instrumentów transpozy
cyjnych. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy ustawo
dawca uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest
uzasadnione,
PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

TYTUŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA, ZASADY OGÓLNE I DEFINICJE

ROZDZIAŁ I

Zakres stosowania, zasady ogólne i definicje
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Definicje

Artykuł 6

Instytucje zamawiające
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Artykuł 22
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Artykuł 44
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TYTUŁ I
PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA, ZASADY
OGÓLNE I DEFINICJE
ROZDZIAŁ I
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Wspomniane organy władzy publicznej mogą wybrać, czy
wykonują swoje zadania w zakresie interesu publicznego
z wykorzystaniem własnych zasobów, czy we współpracy
z innymi organami, lub czy powierzają ich wykonanie wyko
nawcom.

Zakres stosowania, zasady ogólne i definicje
Sekcja I
Przedmiot,

zakres stosowania,
ogólne i próg

zasady

2.
Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na systemy państw
członkowskich dotyczące prawa własności. W szczególności nie
wymaga prywatyzowania przedsiębiorstw publicznych świad
czących usługi publiczne.

Artykuł 1
Przedmiot i zakres stosowania
1.
Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące
procedur udzielania przez instytucje zamawiające i podmioty
zamawiające zamówień w drodze koncesji, których szacunkowa
wartość jest nie mniejsza niż próg określony w art. 8.

Artykuł 3
Zasada

równego

traktowania,
i przejrzystości

niedyskryminacji

1.
Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające zapew
niają równe traktowanie wykonawców i brak dyskryminacji
oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

2.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do udzielania wyko
nawcom koncesji na roboty budowlane lub usługi przez:
Przygotowanie postępowania o udzielenie koncesji, w tym osza
cowanie wartości, nie może zostać dokonane z zamiarem wyłą
czenia koncesji z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy lub
nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektó
rych wykonawców lub niektórych robót budowlanych, dostaw
lub usług.

a) instytucje zamawiające; lub

b) podmioty zamawiające, pod warunkiem że roboty budow
lane lub usługi przeznaczone są do prowadzenia jednego
z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku II.

2.
Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mają na
celu zapewnienie przejrzystości postępowania o udzielenie
koncesji oraz realizacji umowy, zgodnie z art. 28.

3.
Niniejszą dyrektywę stosuje się z zastrzeżeniem art. 346
TFUE.

4.
Porozumienia, decyzje lub inne instrumenty prawne regu
lujące przekazanie uprawnień i obowiązków związanych
z wykonywaniem zadań publicznych między instytucjami
zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi lub grupami
instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających, które
nie przewidują wypłaty wynagrodzenia za realizację zadań okre
ślonych w umowie, uznaje się za kwestię, która podlega uregu
lowaniom wewnętrznym w danym państwie członkowskim i na
którą w związku z tym niniejsza dyrektywa nie ma żadnego
wpływu.

swobodnego administrowania
władzy publicznej

Swoboda określania usług świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym
1.
Niniejsza dyrektywa nie ogranicza swobody państw człon
kowskich w zakresie określenia, w zgodzie z prawem unijnym,
co uważają za usługi świadczone w ogólnym interesie gospo
darczym, w jaki sposób usługi te powinny być zorganizowane
i finansowane, zgodnie z zasadami pomocy państwa, oraz jakim
szczegółowym wymogom powinny podlegać. Niniejsza dyrek
tywa nie ma również wpływu na sposób, w jaki państwa człon
kowskie organizują swoje systemy zabezpieczenia społecznego.

2.
Zakres niniejszej dyrektywy nie obejmuje usług o charak
terze niegospodarczym świadczonych w interesie ogólnym.

Artykuł 2
Zasada

Artykuł 4

przez

organy

1.
Niniejsza dyrektywa uznaje zasadę swobodnego admini
strowania przez krajowe, regionalne i lokalne organy władzy
publicznej zgodnie z prawem krajowym i prawem unijnym.
Organy władzy publicznej mają swobodę decydowania o tym,
jak najlepiej zarządzać wykonaniem robót budowlanych lub
świadczeniem usług, aby zapewnić w szczególności wysoki
poziom jakości, bezpieczeństwa i przystępności, równe trakto
wanie i propagowanie powszechnego dostępu oraz praw użyt
kowników w dziedzinie usług publicznych.

Artykuł 5
Definicje
Do celów niniejszej dyrektywy mają zastosowanie następujące
definicje:

1)

„koncesje” oznaczają koncesje na roboty budowlane lub
koncesje na usługi, jak określono w lit. a) i b) poniżej:
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a) „koncesja na roboty budowlane” oznacza umowę
o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie, za
pomocą której co najmniej jedna instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający powierza wykonanie robót
budowlanych co najmniej jednemu wykonawcy,
w zamian za wynagrodzenie stanowiące albo wyłącznie
prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego
przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatno
ścią;

b) „koncesja na usługi” oznacza umowę o charakterze
odpłatnym zawieraną na piśmie, za pomocą której co
najmniej jedna instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający powierza świadczenie usług – innych niż
wykonanie robót budowlanych, o których mowa w lit.
a) – i zarządzanie tymi usługami co najmniej jednemu
wykonawcy, w zamian za wynagrodzenie stanowiące
albo wyłącznie prawo do wykonywania usług będących
przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatno
ścią.

Udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi wiąże
się z przeniesieniem na koncesjonariusza ryzyka operacyj
nego związanego z eksploatacją tych obiektów lub wyko
nywaniem tych usług i obejmującego ryzyko związane
z popytem lub z podażą, albo oba te rodzaje ryzyka.
Uznaje się, że koncesjonariusz przejmuje ryzyko opera
cyjne, jeśli w normalnych warunkach funkcjonowania nie
ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwesty
cyjnych lub kosztów poniesionych w związku z eksploa
tacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług
będących przedmiotem koncesji. Część ryzyka przeniesiona
na koncesjonariusza obejmuje rzeczywiste narażenie na
wahania rynku, tak aby jakiekolwiek potencjalne szacowane
straty ponoszone przez koncesjonariusza nie były jedynie
nominalne ani nieistotne;

2)

„wykonawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną,
podmiot publiczny lub grupę takich osób lub podmiotów,
w tym tymczasowe stowarzyszenia przedsiębiorstw, które
oferują wykonanie robót budowlanych lub obiektu budow
lanego, dostawę produktów lub świadczenie usług na
rynku;

3)

„kandydat” oznacza wykonawcę, który ubiegał się o zapro
szenie lub został zaproszony do udziału w postępowaniu
o udzielenie koncesji;

4)

„oferent” oznacza wykonawcę, który złożył ofertę;

5)

„koncesjonariusz” oznacza wykonawcę, któremu udzielono
koncesji;

6)

„pisemne” lub „na piśmie” oznacza każde wyrażenie
złożone ze słów lub cyfr, które można odczytać, powielić,
a następnie przekazać, w tym informacje przesyłane i prze
chowywane za pomocą środków elektronicznych;
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7)

„wykonanie robót budowlanych” oznacza wykonanie albo
zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budow
lanych związanych z jednym z rodzajów działalności okre
ślonych w załączniku I, lub obiektu budowlanego, lub reali
zację, za pomocą dowolnych środków, obiektu budow
lanego odpowiadającego wymogom określonym przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający mające
decydujący wpływ na rodzaj lub projekt obiektu;

8)

„obiekt budowlany” oznacza wynik całości robót budow
lanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej
i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospo
darczą lub techniczną;

9)

„środki elektroniczne” oznaczają sprzęt elektroniczny do
przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej) i przecho
wywania danych, które są przesyłane, przekazywane
i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych,
środków optycznych lub innych środków elektromagne
tycznych;

10) „prawo wyłączne” oznaczają prawo przyznane przez
właściwy organ państwa członkowskiego za pomocą
dowolnych przepisów ustawodawczych, wykonawczych
lub opublikowanych przepisów administracyjnych, zgod
nych z Traktatami, które skutkuje zastrzeżeniem wykony
wania działalności dla jednego wykonawcy oraz które
wywiera istotny wpływ na możliwość wykonywania
wspomnianej działalności przez innych wykonawców;

11) „prawo specjalne” oznacza prawo przyznane przez
właściwy organ państwa członkowskiego za pomocą
dowolnych przepisów ustawodawczych, wykonawczych
lub opublikowanych przepisów administracyjnych, zgod
nych z Traktatami, które skutkuje zastrzeżeniem wykony
wania działalności dla dwóch lub więcej wykonawców oraz
które wywierają istotny wpływ na możliwość wykonywania
wspomnianej działalności przez innych wykonawców;

12) „dokumenty koncesji” oznaczają wszelkie dokumenty, które
wytworzyła lub do których odwołuje się instytucja zama
wiająca lub podmiot zamawiający w celu opisania lub usta
lenia elementów koncesji lub postępowania, w tym ogło
szenie o koncesji, wymogi techniczne i funkcjonalne,
proponowane warunki umowy koncesji, formaty przedsta
wiania dokumentów przez kandydatów i oferentów, infor
macje na temat mających ogólne zastosowanie
obowiązków oraz wszelkie dokumenty dodatkowe;

13) „innowacje” oznaczają wdrażanie nowego lub znacznie
udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym
między innymi procesów produkcji, budowy lub
konstrukcji nowej metody marketingowej lub nowej
metody organizacyjnej w działalności przedsiębiorczej,
organizowaniu pracy, lub relacjach zewnętrznych m.in.
po to, by pomóc rozwiązać wyzwania społeczne lub
wspierać strategię „Europa 2020”.
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Artykuł 6
Instytucje zamawiające
1.
Do celów niniejszej dyrektywy „instytucje zamawiające”
oznaczają państwo, władze regionalne lub lokalne, podmioty
prawa publicznego lub stowarzyszenia złożone z co najmniej
jednej takiej instytucji lub z co najmniej jednego takiego
podmiotu prawa publicznego inne niż takie władze, podmioty
lub stowarzyszenia prowadzące jeden z rodzajów działalności,
o których mowa w załączniku II i udzielające koncesji do celów
wykonywania jednego z tych rodzajów działalności.
2.
„Władze regionalne” obejmują wszystkie organy jednostek
administracyjnych wymienione w sposób niewyczerpujący
w klasyfikacji na poziomie NUTS 1 i 2, o której mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europej
skiego i Rady (1).
3.
„Władze lokalne” obejmują wszystkie organy jednostek
administracyjnych wchodzących w zakres NUTS 3 oraz mniej
szych jednostek administracyjnych, o których mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003.
4.
„Podmioty prawa publicznego” oznaczają podmioty, które
posiadają wszystkie poniższe cechy:
a) zostały utworzone w konkretnym celu zaspokajania potrzeb
w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysło
wego ani handlowego;
b) posiadają osobowość prawną; oraz
c) są finansowane w przeważającej części przez państwo,
władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa
publicznego; lub których zarząd podlega nadzorowi ze
strony tych podmiotów lub władz; lub ponad połowa
członków ich organu administrującego, zarządzającego lub
nadzorczego została wyznaczona przez państwo, władze
regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa
publicznego.
Artykuł 7
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b) przedsiębiorstwa publiczne zdefiniowane w ust. 4 niniej
szego artykułu;
c) podmioty inne niż te, o których mowa w lit. a) i b) niniej
szego ustępu, lecz które działają na podstawie praw specjal
nych lub wyłącznych przyznanych w celu wykonywania
jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załącz
niku II.
2.
Podmioty, którym przyznano prawa specjalne lub prawa
wyłączne w drodze procedury zapewniającej odpowiednie
upublicznienie i których przyznanie opierało się na obiektyw
nych kryteriach, nie stanowią „podmiotów zamawiających”
w rozumieniu ust. 1 lit. c). Procedury takie obejmują:
a) procedury udzielania zamówienia z uprzednim zaprosze
niem do ubiegania się o zamówienie spełniające wymogi
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (2)
oraz dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2009/81/WE lub
niniejszej dyrektywy;
b) procedury, których podstawę stanowią inne unijne akty
prawne wymienione w załączniku III, zapewniające odpo
wiednią uprzednią przejrzystość w zakresie przyznawania
zezwoleń w oparciu o obiektywne kryteria.
3.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delego
wanych zgodnie z art. 48 w odniesieniu do zmian wykazu
unijnych aktów ustawodawczych zawartego w załączniku III,
w przypadku gdy takie zmiany okażą się konieczne w związku
z uchyleniem lub zmianą tych aktów lub ze względu na przy
jęcie nowych aktów prawnych.
4.
„Przedsiębiorstwo publiczne” oznacza każde przedsiębior
stwo, na które instytucje zamawiające mogą wywierać
bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ na mocy ich
prawa własności, udziału finansowego we wspomnianym przed
siębiorstwie lub poprzez zasady określające jego działanie.
Dominujący wpływ ze strony instytucji zamawiających zakłada
się w następujących przypadkach, w których te instytucje
bezpośrednio lub pośrednio:

Podmioty zamawiające
1.
Do celów niniejszej dyrektywy „podmioty zamawiające”
oznaczają podmioty prowadzące jeden z rodzajów działalności,
o których mowa w załączniku II, i udzielające koncesji do
celów prowadzenia jednego z tych rodzajów działalności,
i które są jednym z następujących podmiotów:
a) państwo, władze regionalne lub lokalne, podmioty prawa
publicznego lub stowarzyszenia złożone z co najmniej jednej
takiej instytucji lub z co najmniej jednego takiego podmiotu
prawa publicznego;
(1) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasy
fikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)
(Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

a) posiadają większość subskrybowanego kapitału przedsiębior
stwa;
b) kontrolują większość głosów związanych z udziałami
w danym przedsiębiorstwie lub z wyemitowanymi przez
nie akcjami;
c) mogą powoływać ponad połowę członków organu adminis
trującego, zarządzającego lub nadzorczego tego przedsiębior
stwa.
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (zob. s. 65
niniejszego Dziennika Urzędowego).
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Artykuł 8
Próg i metody obliczania szacunkowej wartości koncesji

28.3.2014

zamawiające, pod warunkiem że są one niezbędne do wyko
nania robót budowlanych lub świadczenia usług;

1.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do koncesji, których
wartość jest równa lub wyższa niż 5 186 000 EUR.

g) nagrody lub płatności na rzecz kandydatów lub oferentów.

2.
Wartość koncesji to całkowity obrót koncesjonariusza
wytworzony podczas okresu obowiązywania umowy, bez
VAT, oszacowany przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane
i usługi będące przedmiotem koncesji oraz dostawy towarzy
szące takim robotom i usługom.

4.
Wyboru metody wykorzystywanej do obliczania szacun
kowej wartości koncesji nie można dokonywać z zamiarem
wyłączenia koncesji z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.
Koncesja nie może być dzielona ze skutkiem nieobjęcia jej
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, chyba że jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

Ta szacunkowa wartość obowiązuje w chwili wysłania ogło
szenia o koncesji lub, w przypadku gdy nie przewiduje się
takiego ogłoszenia, w chwili rozpoczęcia przez instytucję zama
wiającą lub podmiot zamawiający postępowania o udzielenie
koncesji, na przykład, w stosownych przypadkach przez nawią
zanie kontaktu z wykonawcami w związku z koncesją.

5.
W przypadku gdy proponowany obiekt budowlany lub
usługa może skutkować udzieleniem koncesji w odrębnych
częściach, uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość
wszystkich tych części.

Do celów ust. 1, jeżeli wartość koncesji w chwili jej udzielania
jest o ponad 20 % wyższa niż jej wartość szacunkowa, obowią
zującą kwotą szacunkową jest wartość koncesji w chwili jej
udzielenia.

6.
W przypadku, gdy łączna wartość części jest na poziomie
lub powyżej progu określonego w niniejszym artykule, przepisy
niniejszej dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej z części
koncesji.
Artykuł 9

3.
Szacunkową wartość koncesji oblicza się przy użyciu
obiektywnej metody określonej w dokumentach koncesji. Przy
szacowaniu wartości koncesji instytucje zamawiające i podmioty
zamawiające, w stosownych przypadkach, uwzględniają w szcze
gólności:
a) wartość wszelkich opcji i ewentualne przedłużenie okresu
obowiązywania koncesji;
b) przychody z opłat i kar uiszczanych przez użytkowników
robót budowlanych lub usług inne niż te pobierane
w imieniu instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiają
cego;
c) płatności lub jakiekolwiek korzyści finansowe niezależnie od
ich postaci, przekazywane przez instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający albo jakikolwiek inny organ publiczny
koncesjonariuszowi, co obejmuje rekompensatę z tytułu
spełnienia obowiązku świadczenia usługi publicznej
i publiczne dotacje inwestycyjne;
d) wartość dotacji lub wszelkich innych korzyści finansowych
w jakiejkolwiek formie od osób trzecich z tytułu realizacji
koncesji;
e) przychody ze sprzedaży wszelkich aktywów wchodzących
w skład koncesji;
f) wartość wszelkich dostaw i usług udostępnianych koncesjo
nariuszowi przez instytucje zamawiające lub podmioty

Korekta progu
1.
Co dwa lata, począwszy od dnia 30 czerwca 2013 r.,
Komisja weryfikuje, czy próg określony w art. 8 ust. 1 odpo
wiada progowi ustanowionemu dla koncesji na roboty budow
lane w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie
zamówień rządowych (zwanym dalej „Porozumieniem GPA”)
oraz, w razie potrzeby, dokonuje jego korekty zgodnie z niniej
szym artykułem.
Zgodnie z metodą obliczania określoną w Porozumieniu GPA
Komisja oblicza wartość tego progu na podstawie średnich
dziennych wartości euro w odniesieniu do specjalnych praw
ciągnienia (SDR) z okresu 24 miesięcy, którego koniec przypada
na dzień 31 sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od
dnia 1 stycznia. Wartość progu poddanego takiej korekcie,
w razie potrzeby, zaokrągla się w dół do pełnego tysiąca
euro, aby zagwarantować uwzględnienie obowiązującego
progu przewidzianego w Porozumieniu GPA wyrażonego
w SDR.
2.
Co dwa lata, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.,
Komisja ustala, w walutach krajowych państw członkowskich,
których walutą nie jest euro, wartości progu, o którym mowa
w art. 8 ust. 1, skorygowane zgodnie z ust. 1 niniejszego
artykułu.
Zgodnie z metodą obliczania określoną w Porozumieniu GPA
podstawą ustalenia tych wartości są średnie dzienne wartości
tych walut, odpowiadające mającemu zastosowanie progowi
wyrażonemu w euro, z okresu 24 miesięcy, którego koniec
przypada na dzień 31 sierpnia poprzedzającego korektę ze skut
kiem od dnia 1 stycznia.
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3.
Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
skorygowany próg, o którym mowa w ust. 1, odpowiadającą
mu wartość w walucie krajowej, o której mowa w ust. 2 akapit
pierwszy, oraz wartość ustaloną zgodnie z ust. 2 akapit drugi,
na początku listopada następującego po ich korekcie.

4.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delego
wanych zgodnie z art. 48 w celu dostosowania metodologii
określonej w ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu do wszel
kich zmian metodologii przewidzianej w Porozumieniu GPA
odnośnie do korekty progu, o którym mowa w art. 8 ust. 1,
oraz ustalenia odpowiadających mu wartości w walutach krajo
wych państw członkowskich, których walutą nie jest euro, jak
określono w ust. 2 niniejszego artykułu.

Komisja jest również uprawniona do przyjmowania aktów dele
gowanych zgodnie z art. 48 w celu skorygowania progu,
o którym mowa w art. 8 ust. 1, zgodnie z ust. 1 niniejszego
artykułu.

5.
W przypadku gdy zachodzi konieczność skorygowania
tego progu, a ograniczenia czasowe nie pozwalają na zastoso
wanie procedury określonej w art. 48, a zatem wymaga tego
szczególnie pilna potrzeba, do aktów delegowanych przyj
mowanych zgodnie z ust. 4 akapit drugi niniejszego artykułu
ma zastosowanie procedura określona w art. 49.

Sekcja II
Wyłączenia
Artykuł 10
Wyłączenia dotyczące koncesji udzielanych przez
instytucje zamawiające i podmioty zamawiające
1.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na
usługi udzielanych instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) lub stowarzyszeniu
takich instytucji lub podmiotów, na podstawie prawa wyłącz
nego.

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na usługi
udzielonych wykonawcom na podstawie prawa wyłącznego,
które zostało przyznane zgodnie z postanowieniami TFUE
i unijnym aktami prawnymi określającymi wspólne zasady
dostępu do rynku mającymi zastosowanie do rodzajów działal
ności, o których mowa w załączniku II.

2.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego ust. 1 niniej
szego artykułu, jeżeli w unijnych przepisach sektorowych,
o których mowa w tym akapicie, nie określono obowiązków
w zakresie przejrzystości mających zastosowanie do danego
sektora, stosuje się postanowienia art. 32.

W przypadku gdy państwo członkowskie przyznaje wykonawcy
wyłączne prawo do wykonywania jednego z rodzajów działal
ności, o których mowa w załączniku II, informuje o tym
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Komisję w terminie jednego miesiąca od przyznania tego
wyłącznego prawa.
3.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na
usługi transportu lotniczego świadczone w oparciu o udzieloną
koncesję w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1008/2008 (1) lub do koncesji na usługi
publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
4.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji,
których instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma
obowiązek udzielić lub które ma obowiązek zorganizować,
zgodnie z procedurami innymi niż określone w niniejszej
dyrektywie, ustanowionymi przez:
a) instrument prawny tworzący zobowiązania na mocy prawa
międzynarodowego, taki jak umowa międzynarodowa
zawarta zgodnie z TFUE między państwem członkowskim
a co najmniej jednym państwem trzecim lub jego jednost
kami terytorialnymi i obejmująca roboty budowlane,
dostawy lub usługi przeznaczone na potrzeby wspólnej reali
zacji lub eksploatacji projektu przez ich sygnatariuszy;
b) organizację międzynarodową.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji udziela
nych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień określonymi
przez organizację międzynarodową lub międzynarodową insty
tucję finansującą, gdy przedmiotowe koncesje są w całości
finansowane przez tę organizację lub instytucję. W przypadku
koncesji współfinansowanych w przeważającej części przez
organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję
finansującą strony uzgadniają mające zastosowanie procedury
udzielania zamówień.
Państwa członkowskie informują o wszelkich instrumentach
prawnych określonych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu
lit. a) Komisję, która może skonsultować się z Komitetem
Doradczym ds. Zamówień Publicznych, o którym mowa
w art. 50.
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do koncesji w dziedzinie
obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w dyrektywie
2009/81/WE.
5.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji
w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, o których mowa
w dyrektywie 2009/81/WE, regulowanych:
a) szczególnymi zasadami proceduralnymi zgodnie z umową
międzynarodową lub porozumieniem zawartym między
jednym lub wieloma państwami członkowskimi a jednym
lub wieloma państwami trzecimi;
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych
zasad wykonywania usług lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U.
L 293 z 31.10.2008, s. 3).
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b) szczególnymi zasadami proceduralnymi na podstawie
zawartej umowy międzynarodowej lub zawartego porozu
mienia międzynarodowego związanych ze stacjonowaniem
wojsk i dotyczących przedsiębiorstw państwa członkow
skiego lub państwa trzeciego;
c) szczególnymi zasadami proceduralnymi organizacji między
narodowej, zakupującej do swoich celów lub do koncesji,
które muszą być udzielane przez państwa członkowskie
zgodnie z tymi zasadami.
6.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do udzielania
koncesji w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, o czym
mowa w dyrektywie 2009/81/WE, z wyjątkiem:
a) koncesji, w przypadku których stosowanie niniejszej dyrek
tywy zobowiązałoby państwo członkowskie do dostarczenia
informacji, których ujawnienie uznaje ono za sprzeczne
z jego podstawowymi interesami bezpieczeństwa, lub
koncesji, których udzielanie i realizacja są uznane za poufne
lub którym muszą towarzyszyć szczególne środki bezpie
czeństwa, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonaw
czymi i administracyjnymi obowiązującymi w danym
państwie członkowskim, pod warunkiem że państwo człon
kowskie ustaliło, że ochrona podstawowych interesów
w zakresie bezpieczeństwa nie może zostać zagwarantowana
przez mniej inwazyjne środki, takie jak środki, o których
mowa w ust. 7;
b) koncesji udzielanych w ramach programu współpracy,
o którym mowa w art. 13 lit. c) dyrektywy 2009/81/WE;
c) koncesji udzielanych przez rząd innemu rządowi, odnoszą
cych się do robót budowlanych i usług bezpośrednio zwią
zanych ze sprzętem wojskowym lub sprzętem newral
gicznym lub robotami budowlanymi i usługami przeznaczo
nymi specjalnie na cele wojskowe, bądź robotami budow
lanymi i usługami mającymi newralgiczny charakter;
d) koncesji udzielonych w państwie trzecim, realizowanych
podczas rozmieszczenia sił poza terytorium Unii, w przy
padku gdy względy operacyjne wymagają udzielenia tych
koncesji wykonawcom usytuowanym w strefie prowadzenia
działań; oraz
e) innych koncesji, w odniesieniu do których przewidziano
wyłączenie na podstawie niniejszej dyrektywy.
7.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji,
które nie są w inny sposób wyłączone na mocy ust. 6, w stop
niu, w jakim ochrona istotnych interesów w zakresie bezpie
czeństwa danego państwa członkowskiego nie może zostać
zagwarantowana przez mniej inwazyjne środki na przykład
przez nałożenie wymogów mających na celu ochronę poufnego
charakteru informacji udostępnianych przez instytucję zamawia
jącą lub podmiot zamawiający w trakcie postępowania o udzie
lenie koncesji zgodnie z niniejszą dyrektywą.
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8.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na
usługi w zakresie:
a) nabycia lub najmu gruntów, istniejących budynków lub
innych nieruchomości lub praw do nich, bez względu na
sposób finansowania;
b) nabycia, opracowania, produkcji lub koprodukcji materiałów
do audycji przeznaczonych na potrzeby audiowizualnych
usług medialnych lub radiowych usług medialnych, udziela
nych przez dostawców audiowizualnych lub radiowych
usług medialnych, lub koncesji dotyczących czasu anteno
wego lub dostarczania audycji, udzielanych dostawcom
audiowizualnych lub radiowych usług medialnych. Do
celów niniejszej litery terminy „audiowizualne usługi
medialne” i „dostawca usług medialnych” mają to samo
znaczenie co odpowiednio w art. 1 ust. 1 lit. a) i d) dyrek
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE (1).
Termin „audycja” ma to samo znaczenie co w art. 1 ust. 1
lit. b) tej dyrektywy, ale obejmuje także audycje radiowe
i materiały do audycji radiowych. Ponadto, do celów niniej
szego przepisu, termin „materiały do audycji” ma to samo
znaczenie co termin „audycja”;
c) usług arbitrażowych i pojednawczych;
d) każdej z następujących usług prawnych:
(i) zastępstwa prawnego klienta, wykonywanego przez
prawnika w rozumieniu art. 1 dyrektywy Rady
77/249/EWG (2) w:
— postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym
toczącym się w państwie członkowskim, państwie
trzecim lub przed sądami, trybunałami krajowymi
lub przed międzynarodową instancją arbitrażową
lub pojednawczą, lub
— postępowaniu sądowym toczącym się przed sądami,
trybunałami lub przed organami publicznymi
państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub
przed międzynarodowymi sądami, trybunałami lub
instytucjami;
(ii) porad prawnych udzielanych w ramach przygotowy
wania dowolnego z postępowań, o których mowa
w ppkt (i) niniejszej litery, lub w przypadku gdy istnieją
konkretne przesłanki i duże prawdopodobieństwo, że
sprawa, której dotyczą porady, stanie się przedmiotem
takich postępowań, pod warunkiem że porada jest
udzielana przez prawnika w rozumieniu art. 1 dyrek
tywy 77/249/EWG;
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia
10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkow
skich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych
(dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95
z 15.4.2010, s. 1).
(2) Dyrektywa Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mająca na
celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze
swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977, s. 17).
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(iii) usług poświadczania i uwierzytelniania dokumentów,
które to usługi muszą świadczyć notariusze;

(iv) usług prawnych świadczonych przez powierników lub
wyznaczonych opiekunów lub innych usług prawnych,
których wykonawcy są wyznaczani przez sąd lub
trybunał danego państwa członkowskiego lub wyzna
czani z mocy prawa w celu wykonania konkretnych
zadań pod nadzorem takich trybunałów lub sądów;

L 94/25

Przyznanie takich praw wyłącznych ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

10.
Niniejsza dyrektywa nie dotyczy koncesji udzielanych
przez instytucje zamawiające na potrzeby prowadzenia ich dzia
łalności w państwie trzecim, w warunkach, w których nie
zachodzi fizyczne wykorzystanie sieci lub obszaru geograficz
nego w obrębie Unii.

Artykuł 11
(v) innych usług prawnych, które w danym państwie człon
kowskim są związane – nawet okazjonalnie – z wykony
waniem władzy publicznej;

e) usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, zakupem
lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instru
mentów finansowych w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (1), usług banku central
nego oraz operacji przeprowadzanych z Europejskim Instru
mentem Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmem
Stabilności;

f) pożyczek, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją,
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów wartościowych
lub innych instrumentów finansowych;

g) usług w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapo
biegania niebezpieczeństwom, świadczonych przez organi
zacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym
i objętym następującymi kodami CPV: 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 oraz 85143000-3
z wyjątkiem usług transportu sanitarnego pacjentów;

h) usługi dotyczące kampanii politycznych, objętych kodami
CPV 79341400-0, 92111230-3 i 92111240-6, o ile udzie
lane są przez partię polityczną w kontekście kampanii
wyborczej;

9.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na
usługi prowadzenia loterii objęte kodem CPV 92351100-7,
udzielone przez państwo członkowskie wykonawcy na
podstawie prawa wyłącznego. Do celów niniejszego ustępu
pojęcie „prawa wyłącznego” nie obejmuje praw wyłącznych,
o których mowa w art. 7 ust. 2.
(1 )

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych
zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca
dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).

Wyłączenia szczególne w dziedzinie łączności
elektronicznej
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji, których
głównym celem jest umożliwienie instytucjom zamawiającym
udostępnienia lub eksploatacji publicznych sieci łączności lub
świadczenia odbiorcom publicznym usługi łączności elektro
nicznej lub większej liczby usług łączności elektronicznej.

Na użytek niniejszego artykułu „publiczna sieć łączności” oraz
„usługa łączności elektronicznej” mają takie samo znaczenie jak
w dyrektywie 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

Artykuł 12
Wyłączenia szczególne w sektorze wodnym
1.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji
udzielonych na:

a) zapewnianie lub obsługę stałych sieci przeznaczonych do
świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku
z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej;

b) dostawę wody pitnej do takich sieci.

2.
Niniejsza dyrektywa nie ma również zastosowania do
koncesji, których przedmiot wymieniono poniżej, jeżeli są zwią
zane z działalnością określoną w ust. 1:

a) projekty dotyczące inżynierii wodnej, nawadniania lub
melioracji, pod warunkiem że ilość wody wykorzystywanej
do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20 % łącznej
ilości wody dostępnej dzięki wspomnianym projektom lub
instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym; lub

b) odprowadzaniem lub oczyszczaniem ścieków.
(2) Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci
i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 108
z 24.4.2002, s. 33).
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Artykuł 13
Koncesje udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu
1.
Do celów niniejszego artykułu „przedsiębiorstwo powią
zane” oznacza każde przedsiębiorstwo, którego sprawozdania
roczne są skonsolidowane ze sprawozdaniami podmiotu zama
wiającego, zgodnie z wymogami dyrektywy 2013/34/UE.
2.
W przypadku podmiotów, które nie podlegają dyrektywie
2013/34/UE, „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza każde
przedsiębiorstwo, które:
a) może, bezpośrednio lub pośrednio, podlegać dominującemu
wpływowi podmiotu zamawiającego;
b) może wywierać dominujący wpływ na podmiot zamawia
jący; lub
c) wspólnie z podmiotem zamawiającym, podlega dominują
cemu wpływowi innego przedsiębiorstwa z mocy prawa
własności, udziału finansowego lub zasad regulujących jego
działanie.
Na użytek niniejszego ustępu „dominujący wpływ” ma takie
samo znaczenie jak w art. 7 ust. 4 akapit drugi.
3.
Niezależnie od przepisów art. 17 oraz pod warunkiem że
spełnione są warunki określone w ust. 4 niniejszego artykułu,
niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji udziela
nych:
a) przez podmiot zamawiający przedsiębiorstwu powiązanemu;
lub
b) przez wspólne przedsięwzięcie, utworzone wyłącznie przez
kilka podmiotów zamawiających w celu prowadzenia
rodzajów działalności, o których mowa w załączniku II, na
rzecz przedsiębiorstwa powiązanego z jednym z tych
podmiotów zamawiających.
4.

Ust. 3 ma zastosowanie:
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niając wszystkie roboty budowlane wykonane przez to
przedsiębiorstwo, pochodzi z realizacji robót budowlanych
na rzecz podmiotu zamawiającego lub innych przedsię
biorstw, z którymi jest powiązane.

5.
Jeżeli, ze względu na datę utworzenia przedsiębiorstwa
powiązanego lub rozpoczęcia jego działalności, nie są dostępne
obroty za poprzednie trzy lata, wystarczy, że przedsiębiorstwo
wykaże, że obroty, o których mowa w ust. 4 lit. a) lub b), są
wiarygodne, w szczególności za pomocą prognoz handlowych.

6.
Jeżeli więcej niż jedno przedsiębiorstwo powiązane
z podmiotem zamawiającym, z którym tworzą grupę gospodar
czą, realizuje te same lub podobne usługi lub roboty budow
lane, wartości procentowe, o których mowa w ust. 4, są obli
czane przy uwzględnieniu całkowitych obrotów pochodzących
odpowiednio z realizacji usług lub robót budowlanych przez
takie przedsiębiorstwa powiązane.

Artykuł 14
Koncesje udzielane przedsięwzięciu typu joint venture lub
podmiotowi zamawiającemu wchodzącemu w skład
przedsięwzięcia typu joint venture
Niezależnie od przepisów art. 17 oraz pod warunkiem że
przedsięwzięcie typu joint venture zostało utworzone w celu
wykonywania danej działalności przez okres co najmniej trzech
lat oraz że dokument powołujący takie przedsięwzięcie przewi
duje, że podmioty zamawiające, które tworzą przedsięwzięcie
typu joint venture, pozostaną w jego składzie co najmniej
przez ten sam okres, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania
do koncesji udzielanych przez każdy z poniższych podmiotów:

a) przedsięwzięcie typu joint venture, utworzone wyłącznie
przez kilka podmiotów zamawiających w celu prowadzenia
rodzajów działalności, o których mowa w załącznika II,
jednemu z tych podmiotów zamawiających;

b) podmiot zamawiający takiemu przedsięwzięciu typu joint
venture, w którego skład wchodzi ten podmiot.

Artykuł 15
Zgłoszenie informacji przez podmioty zamawiające

a) do koncesji na usługi, pod warunkiem że co najmniej 80 %
średnich całkowitych obrotów przedsiębiorstwa powiąza
nego przez poprzednie trzy lata, uwzględniając wszystkie
usługi świadczone przez to przedsiębiorstwo, pochodzi ze
świadczenia usług na rzecz podmiotu zamawiającego lub
innych przedsiębiorstw, z którymi jest powiązane;
b) do koncesji na roboty budowlane, pod warunkiem że co
najmniej 80 % średnich całkowitych obrotów przedsiębior
stwa powiązanego w poprzednich trzech latach, uwzględ

Podmioty zamawiające przekazują Komisji, na jej wniosek,
następujące informacje dotyczące stosowania przepisów art.
13 ust. 2 i 3 oraz art. 14:

a) nazwy danych przedsiębiorstw lub przedsięwzięć typu joint
venture;

b) charakter i wartość przedmiotowych koncesji;
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c) dowody uznane przez Komisję za niezbędne, by potwierdzić,
że stosunki między przedsiębiorstwem lub przedsięwzięciem
typu joint venture, którym udzielane są koncesje,
a podmiotem zamawiającym odpowiadają wymogom art.
13 lub 14.

Artykuł 16
Wyłączenie rodzajów działalności, które bezpośrednio
podlegają konkurencji
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji udziela
nych przez podmioty zamawiające, w przypadku których,
w stosunku do państwa członkowskiego, w którym te koncesje
mają być realizowane, ustalono zgodnie z art. 35 dyrektywy
2014/25/UE, że działalność bezpośrednio podlega konkurencji
zgodnie z art. 34 tej dyrektywy.

Artykuł 17

L 94/27

2.
Ustęp 1 ma także zastosowanie w przypadku, gdy kontro
lowana osoba prawna będąca instytucją zamawiającą lub
podmiotem zamawiającym, o którym mowa w art. 7 ust. 1
lit. a), udziela koncesji instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu sprawującym nad nią kontrolę lub innej osobie
prawnej kontrolowanej przez tę samą instytucję zamawiającą
lub podmiot zamawiający, pod warunkiem że w osobie praw
nej, której udziela się koncesji, nie ma bezpośredniego udziału
kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywat
nego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wyma
ganych na mocy ustawodawstwa krajowego, zgodnie z Trakta
tami, oraz niewywierających decydującego wpływu na kontro
lowaną osobę prawną.

3.
Niemniej jednak instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a), który nie spra
wuje nad osobą prawną podlegającą przepisom prawa prywat
nego lub publicznego kontroli w rozumieniu ust. 1 niniejszego
artykułu, może udzielić koncesji tej osobie prawnej bez zasto
sowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są wszystkie
następujące warunki:

Koncesje między podmiotami w sektorze publicznym
1.
Koncesja udzielona przez instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) osobie
prawnej podlegającej przepisom prawa prywatnego lub publicz
nego nie jest objęta zakresem stosowania niniejszej dyrektywy,
jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający sprawuje
nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli,
jaką sprawuje nad własnymi jednostkami; oraz

b) ponad 80 % działalności kontrolowanej osoby prawnej jest
prowadzone w ramach wykonywania zadań powierzonych
jej przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
sprawujące kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolo
wane przez tę instytucję zamawiającą lub podmiot zamawia
jący; oraz

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego
udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapi
tału prywatnego o charakterze niekontrolującym i niebloku
jącym, wymaganych na mocy przepisów prawa krajowego,
zgodnie z Traktatami, które nie wywierają decydującego
wpływu na kontrolowaną osobę prawną.

Uznaje się, że instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) sprawuje nad daną osobą
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad włas
nymi jednostkami w rozumieniu akapitu pierwszego lit. a)
niniejszego ustępu, jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno
na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje kontrolowanej
osoby prawnej. Kontrolę taką może sprawować także inna
osoba prawna, która sama jest kontrolowana w ten sam sposób
przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający.

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający w rozu
mieniu art. 7 ust. 1 lit. a) sprawują wspólnie z innymi insty
tucjami lub podmiotami zamawiającymi nad daną osobą
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawują nad
własnymi jednostkami;

b) ponad 80 % działalności tej osoby prawnej jest prowadzone
w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez insty
tucje zamawiające lub podmioty zamawiające sprawujące
kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez
te same instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające;
oraz

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego
udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapi
tału prywatnego o charakterze niekontrolującym i niebloku
jącym, wymaganych na mocy przepisów prawa krajowego,
zgodnie z Traktatami, oraz niewywierających decydującego
wpływu na kontrolowaną osobę prawną.

Do celów akapitu pierwszego lit. a) niniejszego ustępu uznaje
się, że instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) sprawują wspólnie kontrolę
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione są wszystkie następu
jące warunki:

(i) w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby
prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczą
cych instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiają
cych. Poszczególni przedstawiciele mogą reprezentować
niektóre lub wszystkie uczestniczące instytucje zamawiające
lub podmioty zamawiające;
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(ii) wspomniane instytucje zamawiające lub podmioty zama
wiające mogą wspólnie wywierać decydujący wpływ na
cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby
prawnej; oraz
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Sekcja III
Przepisy ogólne
Artykuł 18
Okres obowiązywania koncesji

(iii) kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie
sprzecznym z interesami instytucji zamawiających lub
podmiotów zamawiających sprawujących nad nią kontrolę.

4.
Umowa zawarta wyłącznie między dwiema lub więcej
instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) nie jest objęta zakresem
stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są wszystkie
następujące warunki:

a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestni
czącymi instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zama
wiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych,
które muszą one wykonać, z myślą o realizacji celów, które
im wspólnie przyświecają;

1.
Koncesje mają ograniczony okres obowiązywania. Jest on
określany przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawia
jący na podstawie robót budowlanych lub usług zleconych
koncesjonariuszowi.

2.
W przypadku koncesji trwających ponad 5 lat maksy
malny okres obowiązywania koncesji nie przekracza okresu,
w którym koncesjonariusz może w uzasadniony sposób ocze
kiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych na przeprowa
dzenie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze
zwrotem z zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwe
stycji wymaganych na realizację konkretnych celów umownych.

Inwestycje uwzględnione do celów wyliczeń obejmują zarówno
inwestycje początkowe, jak i inwestycje poczynione w okresie
obowiązywania koncesji.

Artykuł 19
Usługi społeczne i inne szczególne usługi

b) prowadzeniem tej współpracy kierują jedynie względy zwią
zane z interesem publicznym; oraz

c) uczestniczące instytucje zamawiające lub podmioty zamawia
jące wykonują na otwartym rynku mniej niż 20 % działal
ności będących przedmiotem współpracy.

5.
Do celów ustalenia odsetka działalności, o którym mowa
w ust. 1akapit pierwszy lit. b), ust. 3 akapit pierwszy lit. b) i ust.
4 lit. c), uwzględnia się średni całkowity obrót – lub odpo
wiednią alternatywną miarę opartą na działalności, taką jak
koszty poniesione przez odnośną osobę prawną, instytucję
zamawiającą lub podmiot zamawiający, o których mowa
w art. 7 ust. 1 lit. a) – w odniesieniu do usług, dostaw
i robót budowlanych za trzy lata poprzedzające udzielenie
koncesji.

Jeżeli, ze względu na datę utworzenia danej osoby prawnej,
instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego lub
rozpoczęcia przez nie działalności lub ze względu na reorgani
zację ich działalności, dane dotyczące obrotu – lub alternatywna
miara oparta na działalności, taka jak koszty – za poprzednie
trzy lata są niedostępne lub nieprzydatne, wystarczy wykazanie,
że miara działalności jest wiarygodna, szczególnie za pomocą
prognoz handlowych.

Koncesje na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi
wymienione w załączniku IV, objęte zakresem stosowania
niniejszej dyrektywy, podlegają wyłącznie obowiązkom wynika
jącym z art. 31 ust. 3 i art. 32, 46 i 47.

Artykuł 20
Koncesje mieszane
1.
Koncesji, których przedmiotem są zarówno roboty
budowlane, jak i usługi, udziela się zgodnie z przepisami mają
cymi zastosowanie do tego rodzaju koncesji, który odpowiada
głównemu przedmiotowi danej koncesji.

W przypadku koncesji mieszanych składających się częściowo
z usług społecznych i innych usług szczególnych wymienionych
w załączniku IV i częściowo z innych usług główny przedmiot
określa się zgodnie z tym, która z szacowanych wartości
danych usług jest większa.

2.
W przypadku gdy poszczególne części danej koncesji
można w obiektywny sposób rozdzielić, zastosowanie mają
ust. 3 i 4. W przypadku gdy poszczególnych części danej
koncesji nie można w obiektywny sposób rozdzielić, zastoso
wanie ma ust. 5.

W przypadku gdy część danej koncesji jest objęta art. 346 TFUE
lub dyrektywą 2009/81/WE, zastosowanie ma art. 21 niniejszej
dyrektywy.

28.3.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/29

W przypadku zamówień, które mają dotyczyć kilku rodzajów
działalności, gdy jeden z nich podlega albo załącznikowi II do
niniejszej dyrektywy, albo dyrektywie 2014/25/UE, mające
zastosowanie przepisy określa się, odpowiednio, zgodnie z art.
22 niniejszej dyrektywy i art. 6 dyrektywy 2014/25/UE.

2.
W przypadku gdy poszczególne części danej koncesji
można w obiektywny sposób rozdzielić, instytucje zamawiające
lub podmioty zamawiające mogą zadecydować o udzieleniu
odrębnych koncesji na poszczególne części lub udzielić jednej
koncesji.

3.
W przypadku umów, których przedmiotem są elementy
objęte niniejszą dyrektywą, jak również inne elementy, insty
tucje zamawiające i podmioty zamawiające mogą zadecydować
o udzieleniu odrębnych koncesji na poszczególne części.
W przypadku gdy instytucje zamawiające lub podmioty zama
wiające podejmą decyzję o udzieleniu odrębnych koncesji na
poszczególne części, decyzję o tym, który z reżimów prawnych
ma zastosowanie do każdej takiej odrębnej części, podejmuje się
na podstawie cech charakterystycznych danej odrębnej części.

W przypadku gdy instytucje zamawiające lub podmioty zama
wiające podejmą decyzję o udzieleniu odrębnych koncesji na
poszczególne części, decyzję o tym, który z reżimów prawnych
ma zastosowanie do każdej takiej odrębnej części, podejmuje się
na podstawie cech charakterystycznych danej odrębnej części.

W przypadku gdy instytucje zamawiające lub podmioty zama
wiające podejmą decyzję o udzieleniu jednej koncesji, przepisy
niniejszej dyrektywy – o ile ust. 4 niniejszego artykułu lub art.
21 nie stanowią inaczej – mają zastosowanie do udzielonej
w ten sposób koncesji mieszanej, bez względu na wartość
części, które w przeciwnym razie podlegałyby innemu reżimowi
prawnemu, i bez względu na to, jakiemu reżimowi prawnemu
podlegałyby te części w innym przypadku.

4.
W przypadku umów mieszanych zawierających elementy
koncesji oraz elementy zamówień publicznych objętych dyrek
tywą 2014/24/UE lub zamówień objętych dyrektywą
2014/25/UE, umowy mieszane są udzielane zgodnie z, odpo
wiednio, przepisami dyrektywy 2014/24/UE lub dyrektywy
2014/25/UE.

5.
Jeżeli poszczególnych części danej koncesji nie da się
w obiektywny sposób rozdzielić, mający zastosowanie reżim
prawny ustala się w oparciu o główny przedmiot tej koncesji.

W przypadku takich koncesji obejmujących zarówno elementy
koncesji na usługi, jak i zamówień na dostawy, główny przed
miot określa się przez ustalenie, która z szacowanych wartości
danych usług lub dostaw jest wyższa.

Artykuł 21
Zamówienia mieszane obejmujące aspekty obronności lub
bezpieczeństwa
1.
W przypadku umów mieszanych, których przedmiotem są
elementy koncesji objęte niniejszą dyrektywą i zamówienia lub
inne elementy objęte art. 346 TFUE lub dyrektywą
2009/81/WE, zastosowanie ma niniejszy artykuł.

W przypadku koncesji, które mają objąć kilka rodzajów dzia
łalności, gdy jeden z nich podlega albo załącznikowi II do
niniejszej dyrektywy, albo dyrektywie 2014/25/UE, a inny
podlega art. 346 TFUE lub dyrektywie 2009/81/WE, mające
zastosowanie przepisy określa się, odpowiednio, zgodnie z art.
23 niniejszej dyrektywy i art. 26 dyrektywy 2014/25/UE.

W przypadku gdy instytucje zamawiające lub podmioty zama
wiające podejmą decyzję o udzieleniu jednej koncesji, do mają
cego zastosowanie reżimu prawnego mają zastosowanie nastę
pujące kryteria:

a) w przypadku gdy część danej koncesji jest objęta art. 346
TFUE, lub różne części są objęte odpowiednio art. 346 TFUE
i dyrektywą 2009/81/WE, koncesji można udzielić bez
stosowania niniejszej dyrektywy, pod warunkiem że udzie
lenie jednej koncesji jest uzasadnione z przyczyn obiektyw
nych;

b) w przypadku gdy część danej koncesji jest objęta dyrektywą
2009/81/WE, koncesji można udzielić zgodnie z niniejszą
dyrektywą lub z dyrektywą 2009/81/WE, pod warunkiem
że udzielenie jednej koncesji jest uzasadnione z przyczyn
obiektywnych.

Decyzja o udzieleniu jednej koncesji nie może być jednak
podjęta w celu wyłączenia koncesji ze stosowania niniejszej
dyrektywy albo dyrektywy 2009/81/WE.

3.
Jeżeli poszczególnych części danej koncesji nie da się
w obiektywny sposób rozdzielić, koncesji można udzielić bez
stosowania niniejszej dyrektywy, gdy obejmuje ona elementy,
do których ma zastosowanie art. 346 TFUE. W innym przy
padku instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający mogą
zdecydować o udzieleniu koncesji zgodnie z niniejszą dyrek
tywą lub zgodnie z dyrektywą 2009/81/WE.

Artykuł 22
Koncesje obejmujące zarówno rodzaje działalności,
o których mowa w załączniku II, jak i inne rodzaje
działalności
1.
W drodze odstępstwa od art. 20, w przypadku koncesji,
które mają dotyczyć kilku rodzajów działalności, podmioty
zamawiające mogą zadecydować o udzieleniu odrębnych
koncesji do celów każdego rodzaju działalności lub udzielić
jednej koncesji. Jeżeli podmioty zamawiające podejmą decyzję
o udzieleniu odrębnej koncesji, decyzję w sprawie przepisów
mających zastosowanie do każdej z tych odrębnych koncesji
podejmuje się na podstawie cech charakterystycznych każdego
odnośnego rodzaju działalności.
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Niezależnie od art. 20, w przypadku gdy podmioty zamawiające
podejmą decyzję o udzieleniu jednej koncesji, zastosowanie
mają ust. 2 i 3 niniejszego artykułu. Jednak gdy jeden z danych
rodzajów działalności jest objęty art. 346 TFUE lub dyrektywą
2009/81/WE, zastosowanie ma art. 23 niniejszej dyrektywy.
Wyboru między udzieleniem jednej koncesji a udzieleniem kilku
odrębnych koncesji nie można dokonywać w celu wyłączenia
jednej lub kilku koncesji z zakresu stosowania niniejszej dyrek
tywy lub, w stosownych przypadkach, z zakresu stosowania
dyrektywy 2014/24/UE lub dyrektywy 2014/25/UE.
2.
Koncesja obejmująca kilka różnych rodzajów działalności
podlega zasadom dotyczącym działalności, która stanowi dzia
łalność główną.
3.
W przypadku koncesji, w odniesieniu do których obiek
tywnie nie jest możliwe określenie rodzaju działalności, którego
ta koncesja ma dotyczyć, mające zastosowanie przepisy określa
się w następujący sposób:
a) koncesji można udzielić zgodnie z przepisami niniejszej
dyrektywy mającymi zastosowanie do koncesji udzielonych
przez instytucje zamawiające, jeżeli jeden z rodzajów dzia
łalności, których dotyczy koncesja podlega przepisom niniej
szej dyrektywy mającym zastosowanie do koncesji udzielo
nych przez instytucje zamawiające, a inny rodzaj podlega
przepisom niniejszej dyrektywy mającym zastosowanie do
koncesji udzielonych przez podmioty zamawiające;
b) koncesji udziela się zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE, jeżeli
jeden z rodzajów działalności, którego ta koncesja ma doty
czyć, podlega niniejszej dyrektywie, a drugi – dyrektywie
2014/24/UE;
c) koncesji udziela się zgodnie z niniejszą dyrektywą, jeżeli
jeden z rodzajów działalności, którego dotyczy ta koncesja,
podlega niniejszej dyrektywie, a drugi nie podlega ani niniej
szej dyrektywy, ani dyrektywie 2014/24/UE, ani dyrektywie
2014/25/UE.
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Wyboru między udzieleniem jednej koncesji a udzieleniem kilku
odrębnych koncesji nie można jednak dokonywać w celu wyłą
czenia jednej lub kilku koncesji z zakresu stosowania niniejszej
dyrektywy ani dyrektywy 2009/81/WE.

2.
W przypadku gdy koncesje mają obejmować rodzaj dzia
łalności podlegający przepisom niniejszej dyrektywy i inny
rodzaj, który jest:

a) objęty art. 346 TFUE; lub

b) podlegający dyrektywie 2009/81/WE;

podmiot zamawiający może:

(i) udzielić koncesji bez stosowania niniejszej dyrektywy,
w przypadkach przedstawionych w lit. a); lub

(ii) udzielić koncesji albo zgodnie z niniejszą dyrektywą, albo
zgodnie z dyrektywą 2009/81/WE, w przypadkach przed
stawionych w lit. b). Akapit pierwszy niniejszego ustępu
pozostaje bez uszczerbku dla progów i wyłączeń przewi
dzianych w dyrektywie 2009/81/WE.

Koncesje, o których mowa w lit. b), które obejmują również
zamówienie lub inne elementy objęte art. 346 TFUE, mogą
zostać udzielone bez stosowania niniejszej dyrektywy.

Jednak warunkiem zastosowania niniejszego ustępu jest to, by
udzielenie jednej koncesji było uzasadnione obiektywnymi przy
czynami i by decyzja o udzieleniu jednej koncesji nie była
podejmowana do celów wyłączenia koncesji ze stosowania
niniejszej dyrektywy.

Artykuł 23

Sekcja IV

Koncesje dotyczące rodzajów działalności, o których
mowa w załączniku II, i rodzajów działalności
obejmujących aspekty obronności lub bezpieczeństwa

Sytuacje szczególne

1.
W przypadku koncesji, które mają dotyczyć kilku
rodzajów działalności, podmioty zamawiające mogą zadecy
dować o udzieleniu odrębnych koncesji do celów każdego
rodzaju działalności lub o udzieleniu jednej koncesji. W przy
padku gdy podmioty zamawiające podejmą decyzję o udzieleniu
odrębnych koncesji na poszczególne części, decyzję o tym,
który z reżimów prawnych ma zastosowanie do każdej takiej
odrębnej koncesji, podejmuje się na podstawie cech charaktery
stycznych odnośnej odrębnej działalności.
Niezależnie od art. 21, w przypadku gdy podmioty zamawiające
podejmą decyzję o udzieleniu jednej koncesji, zastosowanie ma
ust. 2 niniejszego artykułu.

Artykuł 24
Koncesje zastrzeżone
Państwa członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w postępo
waniach o udzielenie koncesji dla zakładów pracy chronionej
oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna
i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub osób defa
woryzowanych, lub mogą przewidzieć możliwość realizacji
takich koncesji w ramach programów zatrudnienia chronio
nego, pod warunkiem że co najmniej 30 % osób zatrudnionych
przez te zakłady, przez tych wykonawców lub w ramach tych
programów stanowią pracownicy niepełnosprawni lub pracow
nicy defaworyzowani. Ogłoszenia o koncesji lub – w przypadku
koncesji dotyczących usług zdefiniowanych w art. 19 – wstępne
ogłoszenia informacyjne zawierają odniesienie do niniejszego
artykułu.

28.3.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Artykuł 25
Usługi badawcze i rozwojowe
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do koncesji na
usługi badawcze i rozwojowe, które są objęte kodami CPV od
73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2
i 73430000-5, pod warunkiem że spełnione są oba poniższe
warunki:

a) korzyści z tych usług przypadają wyłącznie instytucji zama
wiającej lub podmiotowi zamawiającemu na potrzeby ich
własnej działalności; oraz
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nakładane na indywidualnych uczestników, również muszą
być uzasadnione obiektywnymi powodami i muszą być propor
cjonalne.

3.
Niezależnie od ust. 1 i 2 instytucje zamawiające lub
podmioty zamawiające mogą żądać, by grupy wykonawców
przyjęły określoną formę prawną w przypadku udzielenia im
zamówienia, w zakresie, w jakim zmiana taka niezbędna jest do
zadowalającej realizacji koncesji.

Artykuł 27
Nomenklatury

b) całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca insty
tucja zamawiająca lub podmiot zamawiający.

ROZDZIAŁ II

Zasady
Artykuł 26
Wykonawcy
1.
Wykonawcy, którzy zgodnie z prawem państwa człon
kowskiego, w którym mają siedzibę, są uprawnieni do świad
czenia danych usług, nie mogą zostać odrzuceni jedynie na
podstawie tego, że zgodnie z prawem państwa członkowskiego,
w którym koncesja jest udzielana, wymagane byłoby posiadanie
przez nich statusu osób fizycznych lub prawnych.

Od osób prawnych można wymagać wskazania w ofercie lub
we wniosku imion i nazwisk oraz odpowiednich kwalifikacji
zawodowych personelu, który będzie odpowiedzialny za reali
zację danej koncesji.

2.
Grupy wykonawców, w tym tymczasowe stowarzyszenia,
mogą brać udział w postępowaniach o udzielenie koncesji.
Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające nie wyma
gają od nich posiadania określonej formy prawnej w celu
złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału.

W razie potrzeby instytucje zamawiające lub podmioty zama
wiające mogą w dokumentach koncesji sprecyzować sposób,
w jaki grupy wykonawców mają spełnić wymogi dotyczące
sytuacji ekonomicznej i finansowej lub zdolności technicznej
i zawodowej, o których mowa w art. 38, pod warunkiem że
jest to uzasadnione obiektywnymi powodami i jest proporcjo
nalne. Państwa członkowskie mogą określić standardowe
warunki określające, w jaki sposób grupy wykonawców mają
spełniać te wymogi. Wszelkie warunki realizacji koncesji przez
takie grupy wykonawców, które to warunki są inne niż te

1.
Wszelkie odniesienia do nomenklatur w kontekście udzie
lania koncesji są dokonywane z wykorzystaniem Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) przyjętego rozporządzeniem (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

2.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delego
wanych zgodnie z art. 48 w celu dostosowania kodów CPV,
o których mowa w niniejszej dyrektywie, w każdym przypadku,
gdy zmiany w nomenklaturze CPV muszą zostać uwzględnione
w niniejszej dyrektywie i pod warunkiem że nie powodują
modyfikacji zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 28
Poufność
1.
O ile nie przewidziano inaczej w niniejszej dyrektywie lub
w przepisach krajowych, którym podlega dana instytucja zama
wiająca, w szczególności w przepisach dotyczących dostępu do
informacji, a także bez uszczerbku dla obowiązków związanych
z podawaniem do wiadomości publicznej informacji o udzielo
nych koncesjach oraz z udostępnianiem kandydatom
i oferentom informacji określonych w art. 32 i 40, instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający nie ujawnia informacji
przekazanych jej przez wykonawców i oznaczonych przez nich
jako poufne, w tym między innymi tajemnic technicznych lub
handlowych oraz poufnych aspektów ofert.

Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody dla podawania do
wiadomości publicznej części zawartych umów niemających
charakteru poufnego, w tym wszelkich późniejszych zmian
ich tekstu.

2.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający może
nakładać na wykonawców wymogi mające na celu ochronę
poufnego charakteru informacji, które udostępnia w toku postę
powania o udzielenie koncesji.
(1) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) (Dz.U. L 340 z 16.12.2002, s. 1).

L 94/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2014

Artykuł 29

TYTUŁ II

Przepisy mające zastosowanie do komunikacji

PRZEPISY DOTYCZĄCE UDZIELANIA KONCESJI:

1.
Z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie środków
elektronicznych jest obowiązkowe na mocy art. 33 ust. 2
i art. 34, do celów wszelkiej komunikacji i wymiany informacji
państwa członkowskie lub instytucje zamawiające i podmioty
zamawiające mogą wybrać jeden lub więcej spośród następują
cych środków komunikacji:

ZASADY OGÓLNE I GWARANCJE PROCEDURALNE
ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne
Artykuł 30
Zasady ogólne

a) środki elektroniczne;

b) poczta lub faks;

c) komunikacja ustna, w tym telefoniczna, jeśli chodzi o wiado
mości inne niż dotyczące istotnych elementów postępowania
o udzielenie koncesji i pod warunkiem że treść komunikacji
ustnej jest odpowiednio udokumentowana na trwałym
nośniku;

d) doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić obowiązek korzys
tania ze środków komunikacji elektronicznej na potrzeby
koncesji w zakresie wykraczającym poza obowiązki ustano
wione w art. 33 ust. 2 i art. 34.

2.
Wybrane środki komunikacji muszą być ogólnie dostępne
i niedyskryminacyjne oraz nie mogą ograniczać dostępu wyko
nawców do postępowania o udzielenie koncesji. Narzędzia
i urządzenia wykorzystywane do komunikowania się drogą
elektroniczną, jak również ich właściwości techniczne powinny
być interoperacyjne z powszechnie wykorzystywanymi produk
tami technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające zapewniają
zachowanie integralności danych oraz poufności wniosków
i ofert w ramach wszelkiej komunikacji, wymiany i przechowy
wania informacji. Instytucje zamawiające i podmioty zamawia
jące zapoznają się z treścią wniosków i ofert dopiero po
upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.

1.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający mają
swobodę w organizowaniu procedur prowadzących do wyboru
koncesjonariusza, pod warunkiem zachowania zgodności
z niniejszą dyrektywą.

2.
Postępowanie o udzielenie koncesji planuje się zgodnie
z zasadami ustanowionymi w art. 3. W szczególności podczas
postępowania o udzielenie koncesji instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający nie mogą udzielać informacji w sposób
dyskryminacyjny, który mógłby zapewnić niektórym kandy
datom lub oferentom przewagę nad innymi.

3.
Państwa członkowskie przyjmują stosowne środki służące
zapewnieniu, by przy realizacji umów koncesji wykonawcy
przestrzegali mających zastosowanie obowiązków w dziedzinie
prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy,
ustanowionych w przepisach unijnych, krajowych, układach
zbiorowych bądź w przepisach międzynarodowego prawa
ochrony środowiska, międzynarodowego prawa socjalnego
i międzynarodowego prawa pracy wymienionych w załączniku
X.

4.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delego
wanych zgodnie z art. 48 w celu zmiany wykazu w załączniku
X, w razie potrzeby, aby dodać nowe umowy międzynarodowe
ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie lub w przy
padku gdy istniejące umowy międzynarodowe, o których
mowa, nie są już ratyfikowane przez wszystkie państwa człon
kowskie, lub gdy są w inny sposób zmieniane, np. w odniesieniu
do ich zakresu, treści lub denominacji.

Artykuł 31
Ogłoszenia o koncesji
1.
Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające, które
zamierzają udzielić koncesji, informują o swoim zamiarze za
pomocą ogłoszenia o koncesji.

2.
Ogłoszenia o koncesji zawierają informacje, o których
mowa w załączniku V, oraz, w stosownych przypadkach,
wszelkie inne informacje, które instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający uznają za użyteczne, zgodnie z formatem
standardowych formularzy.
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3.
Instytucje i podmioty zamawiające, które zamierzają
udzielić koncesji na usługi społeczne i inne szczególne usługi
wymienione w załączniku IV, informują o swoim zamiarze
planowanego udzielenia koncesji, publikując wstępne ogłoszenie
informacyjne. Ogłoszenia te zawierają informacje określone
w załączniku VI.

4.
W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 instytucje
zamawiające lub podmioty zamawiające nie są zobowiązane
do publikowania ogłoszenia o koncesji, gdy roboty budowlane
lub usługi mogą zostać wykonane lub mogą być świadczone
jedynie przez konkretnego wykonawcę z jednego z następują
cych powodów:

a) celem koncesji jest stworzenie lub nabycie unikatowego
dzieła sztuki lub działania artystycznego;

b) braku konkurencji ze względów technicznych;
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ustanowionych przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1;

b) wnioski obejmują oferty, które nie są odpowiednie w rozu
mieniu akapitu drugiego.

Artykuł 32
Ogłoszenia o udzieleniu koncesji
1.
Instytucja zamawiająca i podmiot zamawiający przesyła
zgodnie z warunkami określonymi w art. 33 ogłoszenie o udzie
leniu koncesji dotyczące wyników postępowania o udzielenie
koncesji nie później niż w terminie 48 dni od udzielenia
koncesji. W przypadku usług społecznych i innych szczegól
nych usług wymienionych w załączniku IV takie ogłoszenia
mogą być jednak grupowane co kwartał. W takim przypadku
zgrupowane ogłoszenia przesyła się w terminie 48 dni od
zakończenia każdego kwartału.

c) istnienia prawa wyłącznego;

d) ochrony praw własności intelektualnej oraz praw wyłącz
nych innych niż zdefiniowane w art. 5 pkt 10.

Wyjątki określone w lit. b), c) i d) akapitu pierwszego mają
zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inne
rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konku
rencji nie jest wynikiem sztucznego zawężenia parametrów
udzielenia koncesji.

5.
W drodze odstępstwa od ust. 1 instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający nie ma obowiązku publikacji nowego
ogłoszenia o koncesji, jeżeli w toku procedury z uprzednim
ogłoszeniem nie złożono żadnego wniosku, żadnej oferty,
żadnej odpowiedniej oferty ani żadnego odpowiedniego
wniosku, pod warunkiem że początkowe warunki umowy
koncesji nie ulegają zasadniczym zmianom i że Komisja – na
jej wniosek – otrzyma sprawozdanie.

Do celów akapitu pierwszego oferta uznawana jest za nieodpo
wiednią, jeżeli nie odpowiada koncesji, ponieważ w oczywisty
sposób bez istotnych zmian nie może spełnić potrzeb
i wymogów instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiają
cego określonych w dokumentach koncesji.

Do celów akapitu pierwszego wniosek jest uznawany za
nieodpowiedni, jeżeli:

a) dany wnioskodawca jest lub może zostać wykluczony na
mocy art. 38 ust. 5–9 lub nie spełnia kryteriów wyboru

2.
Ogłoszenia o udzieleniu koncesji zawierają informacje
określone w załączniku VII lub – w przypadku koncesji na
usługi społeczne lub inne szczególne usługi wymienione
w załączniku IV – informacje określone w załączniku VIII,
oraz są publikowane zgodnie z art. 33.

Artykuł 33
Forma i sposób publikacji ogłoszeń
1.
Ogłoszenia o koncesji, udzieleniu koncesji oraz ogłosze
nia, o których mowa w art. 43 ust. 1 akapit drugi, zawierają
informacje określone w załączniku V, VII oraz VIII według
formatu standardowych formularzy, w tym standardowych
formularzy sprostowań.

Komisja ustanawia wspomniane standardowe formularze
w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyj
muje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art.
50.

2.
Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, są sporządzane
i przesyłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej za pomocą
środków elektronicznych oraz publikowane zgodnie z załączni
kiem IX. Urząd Publikacji Unii Europejskiej przekazuje instytucji
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu potwierdzenie
otrzymania ogłoszenia i opublikowania przesłanych informacji,
podając datę takiej publikacji, co stanowi dowód publikacji.
Ogłoszenia są publikowane nie później niż w terminie pięciu
dni od daty ich wysłania. Koszty publikacji ogłoszeń przez
Urząd Publikacji Unii Europejskiej ponosi Unia.
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3.
Ogłoszenia o koncesji są publikowane w całości w co
najmniej jednym języku urzędowym instytucji Unii, wybranym/
wybranych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawia
jący. Ta wersja językowa lub te wersje językowe stanowią
jedyny autentyczny tekst lub jedyne autentyczne teksty ogłosze
nia. Streszczenie obejmujące istotne elementy każdego ogło
szenia publikowane jest w pozostałych językach urzędowych
instytucji Unii.

4.
Ogłoszenia o koncesji i ogłoszenia o udzieleniu koncesji
nie są publikowane na szczeblu krajowym przed opublikowa
niem ich przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, chyba że
publikacja na szczeblu Unii nie nastąpi w ciągu 48 godzin po
tym, jak Urząd Publikacji Unii Europejskiej potwierdzi otrzy
manie od instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
ogłoszenia, na zasadach określonych w ust. 2. Ogłoszenia
o koncesji i o udzieleniu koncesji publikowane na szczeblu
krajowym nie zawierają informacji innych niż informacje
zawarte w ogłoszeniach przesłanych Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej, ale wskazują datę wysłania ogłoszenia do Urzędu
Publikacji Unii Europejskiej.

Artykuł 34
Dostępność w formie elektronicznej dokumentów koncesji
1.
Instytucje i podmioty zamawiające oferują drogą elektro
niczną bezpłatny, nieograniczony i pełny bezpośredni dostęp do
dokumentów koncesji od daty opublikowania ogłoszenia
o koncesji lub, jeżeli ogłoszenie o koncesji nie zawiera zapro
szenia do składania ofert, od daty wysłania tego zaproszenia.
W tekście ogłoszenia o koncesji lub tych zaproszeń podaje się
adres strony internetowej, na której dostępne są dokumenty
koncesji.

2.
Jeżeli w uzasadnionych okolicznościach, z uwagi na wyjąt
kowe powody techniczne lub związane z bezpieczeństwem, lub
z powodu szczególnie wrażliwego charakteru informacji hand
lowych wymagającego bardzo wysokiego poziomu ochrony,
bezpłatny, nieograniczony i pełny bezpośredni dostęp drogą
elektroniczną do pewnych dokumentów koncesji nie może
zostać zapewniony, instytucje zamawiające lub podmioty zama
wiające wskazują w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania
ofert, że dane dokumenty koncesji zostaną przekazane w inny
sposób niż za pomocą środków elektronicznych, a termin skła
dania ofert zostaje przedłużony.

3.
Pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem w odpowiednim
czasie instytucje zamawiające, podmioty zamawiające lub
właściwe jednostki dostarczają wszystkim wnioskodawcom lub
oferentom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie
koncesji informacje dodatkowe związane z dokumentami
koncesji nie później niż na sześć dni przed terminem składania
ofert.
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Artykuł 35
Zwalczanie korupcji i zapobieganie konfliktom interesów
Państwa członkowskie wymagają, aby instytucje zamawiające
i podmioty zamawiające przyjęły odpowiednie środki, by zwal
czać nadużycia finansowe, faworyzowanie i korupcję oraz aby
skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także
rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowa
dzeniem postępowań o udzielenie koncesji, by nie dopuścić do
jakiegokolwiek zakłócenia konkurencji i zapewnić przejrzystość
postępowania o udzielenie koncesji oraz równe traktowanie
wszystkich kandydatów i oferentów.

Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytua
cję, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego, biorący udział w prowadzeniu postę
powania o udzielenie koncesji lub mogący wpłynąć na wynik
tego postępowania, mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes
finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który
postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależ
ności w związku z postępowaniem o udzielenie koncesji.

Środki podjęte w odniesieniu do konfliktu interesów nie mogą
wykraczać poza to, co jest bezwzględnie konieczne, aby nie
dopuścić do powstania ewentualnego konfliktu interesów lub
eliminować konflikt interesu, który został zidentyfikowany.

ROZDZIAŁ II

Gwarancje proceduralne
Artykuł 36
Wymogi techniczne i funkcjonalne
1.
Wymogi techniczne i funkcjonalne określają wymagane
cechy charakterystyczne robót budowlanych lub usług będących
przedmiotem koncesji. Znajdują się one w dokumentach
koncesji.

Te cechy charakterystyczne mogą odnosić się również do
konkretnego procesu produkcyjnego, realizacji zamówionych
robót budowlanych lub świadczenia usług, pod warunkiem że
są powiązane z przedmiotem koncesji i proporcjonalne do jej
wartości oraz celów. Takie cechy charakterystyczne mogą obej
mować na przykład: poziomy jakości, poziomy oddziaływania
na środowisko i klimat, dostosowanie projektu do wszystkich
potrzeb (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych) oraz
ocenę zgodności, wydajność, bezpieczeństwo lub wymiary,
terminologię, symbole, testy i metody testowania, oznakowanie
i etykietowanie oraz instrukcje użytkowania.

2.
Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot koncesji, wymogi
techniczne i funkcjonalne nie zawierają odniesienia do
konkretnej marki lub źródła, ani do szczególnego procesu
charakteryzującego produkty lub usługi świadczone przez
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konkretnego wykonawcę, ani do znaku handlowego, patentu,
typu bądź konkretnego sposobu produkcji, które mogłoby
prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych
przedsiębiorstw lub produktów. W wyjątkowych przypadkach
dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe
jest opisanie przedmiotu koncesji w wystarczająco precyzyjny
i zrozumiały sposób. Takim odniesieniom towarzyszą słowa
„lub równoważne”.

3.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający nie
odrzuca oferty ze względu na to, że roboty budowlane i usługi,
których dotyczy oferta, nie spełniają wymogów technicznych
i funkcjonalnych, do których ta oferta się odnosi, o ile oferent
udowodni w ofercie odpowiednimi metodami, że rozwiązania,
które zaproponował, spełniają w równoważny sposób wymogi
techniczne i funkcjonalne.

Artykuł 37
Gwarancje proceduralne
1.
Koncesji udziela się w oparciu o kryteria udzielania
koncesji określone przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający zgodnie z art. 41, pod warunkiem że spełnione
są wszystkie następujące warunki:

a) oferta spełnia wymogi minimalne określone przez instytucję
zamawiającą lub podmiot zamawiający, o ile wymogi takie
zostały określone;

b) oferent spełnia warunki udziału, o których mowa w art. 38
ust. 1; oraz

c) oferent nie został wykluczony z uczestnictwa w postępo
waniu o udzielenie koncesji zgodnie z art. 38 ust. 4–7
oraz z zastrzeżeniem art. 38 ust. 9.

Wymogi minimalne, o których mowa w lit. a), obejmują
warunki i cechy charakterystyczne (w szczególności techniczne,
fizyczne, funkcjonalne i prawne), które każdy z oferentów
powinien spełnić lub zapewnić.

2.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający przed
stawiają:

a) w ogłoszeniu o koncesji – opis koncesji i warunków udziału;

b) w ogłoszeniu o koncesji, w zaproszeniu do składania ofert
lub w innych dokumentach koncesji – opis kryteriów udzie
lania koncesji i, o ile mają zastosowanie, wymogi minimalne,
które należy spełnić.

3.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający mogą
ograniczyć liczbę kandydatów lub oferentów do odpowiedniego
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poziomu, pod warunkiem że odbywa się to w sposób prze
jrzysty i w oparciu o obiektywne kryteria. Liczba zaproszonych
kandydatów lub oferentów musi być wystarczająca do zapew
nienia rzeczywistej konkurencji.

4.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający przed
stawia opis planowanego postępowania oraz orientacyjny
termin jego zakończenia wszystkim uczestnikom. Wszyscy
uczestnicy są informowani o jakichkolwiek zmianach, a w
zakresie, w jakim zmiany te dotyczą elementów przedstawio
nych w ogłoszeniu o koncesji, są one przedstawiane wszystkim
wykonawcom.

5.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający
zapewnia właściwe rejestrowanie głównych etapów postępowa
nia, z wykorzystaniem środków, które uzna za stosowne, pod
warunkiem że będą przestrzegane wymogi art. 28 ust. 1.

6.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający może
prowadzić negocjacje z kandydatami i oferentami. Przedmiot
koncesji, kryteria udzielania koncesji oraz minimalne wyma
gania nie mogą być zmieniane w trakcie negocjacji.

Artykuł 38
Kwalifikacja i ocena podmiotowa kandydatów
1.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający weryfi
kuje warunki udziału dotyczące zdolności zawodowych i tech
nicznych kandydatów lub oferentów, ich sytuacji finansowej
i ekonomicznej – na podstawie ich własnych deklaracji –
a także referencje, jakie należy przedłożyć jako dowód, zgodnie
z wymogami określonymi w ogłoszeniu o koncesji, a które
mają być niedyskryminacyjne i proporcjonalne do przedmiotu
koncesji. Wymogi dotyczące udziału muszą być związane
z przedmiotem koncesji i proporcjonalne do możliwości reali
zacji koncesji przez koncesjonariusza, biorąc pod uwagę przed
miot koncesji oraz cel związany z zapewnieniem rzeczywistej
konkurencji.

2.
Aby spełnić warunki uczestnictwa przewidziane w ust. 1,
wykonawca może, w stosownych przypadkach oraz w odnie
sieniu do konkretnej koncesji, polegać na zdolności innych
podmiotów, bez względu na charakter prawny związków łączą
cych go z tymi podmiotami. W przypadku gdy wykonawca
chce korzystać ze zdolności innych podmiotów, musi
udowodnić instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiają
cemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w ciągu
całego okresu realizacji koncesji, przedstawiając na przykład
w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów.
W odniesieniu do sytuacji finansowej instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający może wymagać od wykonawców
i tych podmiotów solidarnej odpowiedzialności za wykonanie
koncesji.
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3.
Na tych samych warunkach grupa wykonawców, o której
mowa w art. 26, może polegać na zdolności członków tej
grupy lub innych podmiotów.

f) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją
zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/36/UE (7).

4.
Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające, o których
mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), wykluczają wykonawcę z udziału
w postępowaniu o udzielenie koncesji, jeżeli ustaliły, że wyko
nawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na
podstawie jednego z następujących zarzutów:

Obowiązek wykluczenia wykonawcy ma zastosowanie również
w przypadku, gdy osoba skazana prawomocnym wyrokiem jest
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych tego wykonawcy lub posiada w tych organach
uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne.

a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej
organizacji zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady
2008/841/WSiSW (1);

b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji
w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Euro
pejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europej
skiej (2) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW (3), jak również korupcji zdefiniowanej
w prawie krajowym państwa instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego lub wykonawcy;

c) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji
w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Euro
pejskich (4);

d) przestępstwa terrorystycznego lub przestępstwa związanego
z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą
odpowiednio w art. 1 oraz art. 3 decyzji ramowej Rady
2002/475/WSiSW (5) lub podżegania, pomocnictwa lub
współsprawstwa oraz usiłowania popełnienia przestępstwa,
jak określono w art. 4 tej decyzji ramowej;

e) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie
z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2005/60/WE (6);
(1) Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października
2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U.
L 300 z 11.11.2008, s. 42).
(2) Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1.
(3) Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192
z 31.7.2003, s. 54).
(4) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48.
(5) Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).
(6) Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu
z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Podmioty zamawiające inne niż te, o których mowa w art. 7
ust. 1 lit. a), mogą wykluczyć wykonawcę z udziału w postępo
waniu o udzielenie koncesji, jeżeli wiedzą, że wykonawca został
skazany prawomocnym wyrokiem sądu na podstawie jednego
z zarzutów wymienionych w akapicie pierwszym niniejszego
ustępu.

5.
Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające, o których
mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), wykluczają z udziału w postępo
waniu o udzielenie koncesji danego wykonawcę, jeżeli posiadają
wiedzę o naruszeniu przez tego wykonawcę obowiązków doty
czących zapłaty podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, i jeżeli ustalono to w drodze ostatecznego i wiążą
cego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej, zgodnie
z przepisami prawa kraju, w którym ma on siedzibę, lub
zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Ponadto instytucje i podmioty zamawiające, o których mowa
w art. 7 ust. 1 lit. a), mogą wykluczyć lub mogą zostać zobo
wiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia wyko
nawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji, jeżeli
instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający może przy
zastosowaniu odpowiednich środków wykazać, że ten wyko
nawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków lub
opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Ustęp ten przestaje mieć zastosowanie, jeżeli wykonawca spełnił
swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub
składek na ubezpieczenie społeczne, w stosownym przypadku
wraz z narosłymi odsetkami lub grzywnami, lub też zawierając
wiążące porozumienie w celu spłaty tych należności.

6.
Państwa członkowskie mogą przewidzieć odstępstwo od
obowiązku wykluczenia, o którym mowa w ust. 4 i 5, w wyjąt
kowych przypadkach, z uwagi na nadrzędne względy związane
z interesem publicznym, np. ze względu na zdrowie publiczne
lub ochronę środowiska.
(7) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia
5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwal
czania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
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Państwa członkowskie mogą też przewidzieć odstępstwo od
obowiązku wykluczenia, o którym mowa w ust. 5, w przypadku
gdy wykluczenie byłoby w sposób wyraźny nieproporcjonalne,
w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne jest niewielka lub gdy – w związku
z naruszeniem obowiązków dotyczących płatności podatków
lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne – wykonawca
został poinformowany o dokładnej należnej kwocie w takim
terminie, że nie miał możliwości przyjęcia środków przewidzia
nych w ust. 5 akapit trzeci przed upływem terminu złożenia
wniosku.

7.
Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą
wykluczyć lub mogą zostać zobowiązane przez państwo człon
kowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
koncesji każdego wykonawcę, jeżeli spełniony jest jeden z poniż
szych warunków:

a) gdy za pomocą dowolnych stosownych środków mogą
wykazać naruszenie mających zastosowanie obowiązków,
o których mowa w art. 30 ust. 3;

b) jeżeli wykonawca zbankrutował, podlega postępowaniu
upadłościowemu lub likwidacyjnemu, jego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami,
zawiesił działalność gospodarczą albo znajduje się w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wyko
nawczych; instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający
może jednak podjąć decyzję lub może zostać zobowiązany
przez państwo członkowskie do podjęcia decyzji o niewyklu
czaniu wykonawcy znajdującego się w jednej z powyższych
sytuacji, gdy stwierdzi, że dany wykonawca będzie w stanie
zrealizować koncesję, z uwzględnieniem mających zastoso
wanie przepisów krajowych i środków dotyczących konty
nuowania działalności gospodarczej w takich sytuacjach;

c) jeżeli instytucja zamawiająca może wykazać za pomocą
stosownych środków, że wykonawca jest winny poważnego
naruszenia etyki zawodowej, które podaje w wątpliwość jego
uczciwość;

d) jeżeli za pomocą mniej inwazyjnego środka nie można
skutecznie zlikwidować konfliktu interesów w rozumieniu
art. 35 akapit drugi;

e) jeżeli instytucja zamawiająca może stwierdzić, na podstawie
wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji;

f) jeżeli wykonawca wykazał istotne lub uporczywe braki
w spełnieniu merytorycznych wymogów wynikających
z wcześniejszej koncesji lub wcześniejszego zamówienia
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udzielonego przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający zdefiniowany w niniejszej dyrektywie lub
w dyrektywie 2014/25/UE, co doprowadziło do przedwczes
nego rozwiązania wcześniejszej umowy, odszkodowania lub
innych, porównywalnych sankcji;

g) jeżeli wykonawca dopuścił się poważnego wprowadzenia
w błąd przy dostarczaniu informacji, które wymagane były
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji
spełnienia kryteriów kwalifikacji, zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów
potwierdzających;

h) jeżeli wykonawca podjął kroki, aby w bezprawny sposób
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję
zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje
poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępo
waniu o udzielenie koncesji, lub wskutek zaniedbania przed
stawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć
istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifi
kacji lub udzielenia koncesji;

i) w przypadku koncesji z dziedziny obronności i bezpieczeń
stwa, o których mowa w dyrektywie 2009/81/WE, jeżeli na
podstawie jakichkolwiek środków dowodowych, w tym
chronionych źródeł danych, stwierdzono, że wykonawca
nie jest wystarczająco niezawodny, aby wykluczyć ryzyko
zagrażające bezpieczeństwu państwa członkowskiego.

8.
Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające, o których
mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), w dowolnym momencie postępo
wania wykluczają wykonawcę z udziału w postępowaniu
o udzielenie koncesji, jeżeli okaże się, że dany wykonawca –
z racji czynów popełnionych lub czynności zaniechanych przed
postępowaniem lub w jego trakcie – znajduje się w jednej
z sytuacji, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 akapit pierwszy
niniejszego artykułu.

W dowolnym momencie w trakcie postępowania instytucje
zamawiające i podmioty zamawiające mogą wykluczyć lub
mogą zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do
wykluczenia wykonawcy, gdy okaże się, że – z racji czynów
popełnionych lub czynności zaniechanych przed postępowa
niem lub w jego trakcie – dany wykonawca znajduje się w jednej
z sytuacji, o których mowa w ust. 5 akapit drugi i w ust. 7.

9.
Każdy wykonawca znajdujący się w jednej z sytuacji,
o których mowa w ust. 4 i 7, może przedstawić dowody na
to, że przyjęte przez niego środki są wystarczające do wyka
zania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy
wykluczenia. Jeżeli takie dowody zostaną uznane za wystarcza
jące, dany wykonawca nie zostaje wykluczony z postępowania
o udzielenie koncesji.
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W tym celu wykonawca musi udowodnić, że zrekompensował
wszelkie szkody spowodowane przestępstwem lub wykrocze
niem lub zobowiązał się do ich rekompensaty, wyczerpująco
wyjaśnił fakty i okoliczności, aktywnie współpracując z orga
nami śledczymi, i przyjął konkretne środki techniczne, organi
zacyjne i kadrowe, które są odpowiednie do zapobiegania
dalszym przestępstwom lub wykroczeniom. Środki przyjęte
przez wykonawców są oceniane z uwzględnieniem wagi i szcze
gólnych okoliczności przestępstwa lub wykroczenia. Jeżeli
środki zostaną uznane za niewystarczające, wykonawca otrzy
muje uzasadnienie takiej decyzji.

Wykonawca, który został prawomocnym wyrokiem wyklu
czony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub w postępowaniu o udzielenie koncesji, nie jest uprawniony
do skorzystania z możliwości przewidzianej w niniejszym
ustępie w okresie wykluczenia wynikającym z tego wyroku
w państwach członkowskich, w których taki wyrok jest obowią
zujący.

10.
Państwa członkowskie określają w przepisach ustawo
dawczych, wykonawczych lub administracyjnych, z uwzględnie
niem prawa unijnego, warunki wykonania niniejszego artykułu.
W szczególności państwa członkowskie ustalają maksymalny
okres wykluczenia w przypadku, gdy wykonawca nie przyjmie
środków określonych w ust. 9 w celu wykazania swojej rzetel
ności. Jeżeli okres wykluczenia nie został określony w prawo
mocnym wyroku, nie przekracza on pięciu lat od daty skazania
prawomocnym wyrokiem w przypadkach, o których mowa
w ust. 4, i trzech lat od daty odnośnego zdarzenia w przypad
kach, o których mowa w ust. 7.

Artykuł 39
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5.
Termin składania ofert może zostać skrócony o pięć dni,
jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający akcep
tuje składanie ofert za pomocą środków elektronicznych
zgodnie z art. 29.

Artykuł 40
Informowanie kandydatów i oferentów
1.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający jak
najszybciej informuje wszystkich kandydatów i oferentów
o podjętych decyzjach dotyczących udzielenia koncesji, w tym
o nazwie wybranego oferenta, powodach odrzucenia wniosku
lub oferty, a także o powodach podjęcia decyzji o nieudzieleniu
koncesji, dla której opublikowano ogłoszenie o koncesji, lub
o ponownym wszczęciu postępowania.

Ponadto na wniosek zainteresowanej strony instytucja zamawia
jąca lub podmiot zamawiający informuje jak najszybciej, a w
każdym razie w terminie 15 dni od otrzymania pisemnego
wniosku, każdego oferenta, który złożył dopuszczalną ofertę,
o cechach i względnych przewagach oferty, która została
wybrana.

2.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający mogą
podjąć decyzję o nieudzielaniu pewnych informacji dotyczących
koncesji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby
sprzeczne z interesem publicznym, mogłoby szkodzić uzasad
nionym interesom handlowym wykonawców publicznych lub
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji
pomiędzy takimi wykonawcami.

Terminy składania wniosków i ofert dotyczących koncesji
1.
Podczas ustalania terminów składania wniosków lub ofert
instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające uwzględniają,
w szczególności, złożoność koncesji oraz czas wymagany do
sporządzenia ofert lub wniosków, z zastrzeżeniem terminów
minimalnych określonych w niniejszym artykule.

2.
W przypadku gdy wnioski lub oferty mogą zostać
złożone jedynie po odbyciu wizyty na miejscu albo po doko
naniu na miejscu sprawdzenia dokumentów potwierdzających
dokumenty dotyczące udzielenia koncesji, terminy składania
wniosków o koncesje lub składania ofert ustala się tak, aby
wszyscy zainteresowani wykonawcy mogli uzyskać wszystkie
informacje niezbędne do sporządzenia wniosków lub ofert,
a niezależnie od przypadku są one dłuższe od minimalnych
terminów określonych w ust. 3 i 4.

3.
Minimalny termin składania wniosków o koncesję, bez
względu na to, czy obejmują oferty, wynosi 30 dni od daty
wysłania ogłoszenia o koncesji.

4.
Jeżeli postępowanie toczy się w następujących po sobie
etapach, minimalny termin składania wstępnych ofert wynosi
22 dni od daty wysłania zaproszenia do składania ofert.

Artykuł 41
Kryteria udzielania koncesji
1.
Koncesje są udzielane na podstawie obiektywnych kryte
riów zapewniających zgodność z zasadami przedstawionymi
w art. 3 oraz gwarantujących ocenę ofert w warunkach
faktycznej konkurencji, pozwalających ustalić całościową
korzyść gospodarczą dla instytucji zamawiającej lub podmiotu
zamawiającego.

2.
Kryteria udzielania koncesji muszą być związane z przed
miotem koncesji i nie mogą dawać instytucji zamawiającej lub
podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru.
Mogą one obejmować, między innymi, kryteria środowiskowe,
społeczne lub związane z innowacją.

Kryteria te są uzupełniane wymaganiami, które umożliwiają
skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferen
tów.

Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający weryfikują,
czy oferty odpowiednio spełniają kryteria udzielania koncesji.

28.3.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.
Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający sporzą
dzają wykaz kryteriów w kolejności od najważniejszych do
najmniej ważnych.

Niezależnie od akapitu pierwszego, jeżeli instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający otrzymują ofertę proponującą inno
wacyjne rozwiązanie o wyjątkowym poziomie funkcjonalności,
których nie mogły – z zachowaniem staranności – przewidzieć
instytucje lub podmioty zamawiające, instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający mogą, w drodze wyjątku, zmienić
kolejność kryteriów udzielania koncesji, by uwzględnić to inno
wacyjne rozwiązanie. W takim przypadku instytucja zamawia
jąca lub podmiot zamawiający informują o zmianie kolejności
wszystkich oferentów i wydają nowe zaproszenie do składania
ofert, przestrzegając minimalnych terminów, o których mowa
w art. 39 ust. 4. Jeżeli kryteria udzielania koncesji zostały opub
likowane w momencie opublikowania ogłoszenia o koncesji,
instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający publikuje
nowe ogłoszenie o koncesji, przestrzegając minimalnych termi
nów, o których mowa w art. 39 ust. 3.

Zmiana kolejności kryteriów nie może skutkować dyskrymina
cją.

TYTUŁ III
PRZEPISY DOTYCZĄCE WYKONANIA KONCESJI
Artykuł 42
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zacji koncesji, a także by przekazywał jej wymagane informacje
na temat ewentualnych nowych podwykonawców, których
w późniejszym okresie angażuje do realizacji takich robót
budowlanych lub usług.

Niezależnie od akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą
nałożyć obowiązek dostarczenia wymaganych informacji
bezpośrednio na koncesjonariusza.

Akapity pierwszy i drugi nie mają nie ma zastosowania do
dostawców.

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mogą rozsze
rzyć lub mogą zostać zobowiązane przez państwa członkowskie
do rozszerzenia obowiązków przewidzianych w akapicie pierw
szym przykładowo na:

a) koncesje na usługi inne niż te dotyczące usług, które mają
być wykonane na obiektach pod bezpośrednim nadzorem
instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, lub
na dostawców uczestniczących w koncesjach na roboty
budowlane lub usługi;

b) na podwykonawców będących podwykonawcami podwyko
nawców koncesjonariusza lub na dalsze podmioty
w łańcuchu podwykonawców.

Podwykonawstwo
1.
Przestrzeganie przez podwykonawców obowiązków,
o których mowa w art. 30 ust. 3, zapewnia się za pomocą
odpowiednich działań podejmowanych przez właściwe organy
krajowe działające w zakresie ich obowiązków i kompetencji.

2.
Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą
zażądać albo zostać zobowiązane przez państwo członkowskie
do zażądania od oferenta lub wnioskodawcy w dokumentach
koncesji, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część
koncesji, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim
w ramach podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych
podwykonawców. Niniejszy ustęp nie narusza kwestii odpowie
dzialności głównego koncesjonariusza.

3.
W przypadku koncesji na roboty budowlane i w odnie
sieniu do usług, które mają być wykonane na obiekcie pod
bezpośrednim nadzorem instytucji zamawiającej lub podmiotu
zamawiającego, po udzieleniu koncesji i nie później niż w chwili
rozpoczęcia realizacji koncesji, instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymaga od koncesjonariusza, by wskazał
instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu nazwę/
imię i nazwisko, dane kontaktowe i przedstawicieli prawnych
podwykonawców tego głównego wykonawcy, zaangażowanych
w takie roboty budowlane lub usługi, o ile dane te są w tym
momencie znane. Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawia
jący wymaga od koncesjonariusza, by powiadamiał ją o wszel
kich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie reali

4.
Aby uniknąć przypadków naruszenia obowiązków,
o których mowa w art. 30 ust. 3, można przyjąć stosowne
środki, takie jak:

a) w przypadku gdy przepisy krajowe państwa członkowskiego
przewidują mechanizm wspólnej odpowiedzialności między
podwykonawcami a koncesjonariuszem, dane państwo
członkowskie zapewnia stosowanie odnośnych przepisów
zgodnie z warunkami określonymi w art. 30 ust. 3;

b) instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą
weryfikować lub mogą zostać zobowiązane przez państwa
członkowskie do weryfikowania, czy są podstawy wyklu
czenia podwykonawców na mocy art. 38 ust. 4–10. W takich
przypadkach instytucja zamawiająca lub podmiot zamawia
jący wymaga od wykonawcy, aby zmienił podwykonawcę,
w odniesieniu do którego weryfikacja wykazała, że istnieją
obowiązkowe podstawy wykluczenia. Instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający mogą wymagać lub mogą zostać
zobowiązane przez państwo członkowskie do wymagania,
by wykonawca zmienił podwykonawcę, w odniesieniu do
którego weryfikacja wykazała, że istnieją nieobowiązkowe
podstawy wykluczenia.

5.
W ramach prawa krajowego państwa członkowskie mogą
przewidzieć bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące odpowie
dzialności.
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6.
Państwa członkowskie, które postanowiły przewidzieć
środki na mocy ust. 1 i 3, określają warunki wykonania tych
środków w drodze przepisów ustawowych, wykonawczych lub
administracyjnych i z uwzględnieniem prawa unijnego. Państwa
członkowskie mogą przy tym ograniczyć możliwość stosowania
tych przepisów, np. do określonych rodzajów koncesji, okre
ślonych kategorii instytucji zamawiających, podmiotów zama
wiających lub wykonawców lub od określonych kwot.

Artykuł 43
Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania
1.
Koncesje można modyfikować bez przeprowadzania
nowego postępowania o udzielenie koncesji zgodnie z niniejszą
dyrektywą w każdym z poniższych przypadków:

a) gdy modyfikacje, niezależnie od ich wartości pieniężnej,
zostały przewidziane w pierwotnych dokumentach koncesji
w jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach prze
glądowych, które mogą obejmować klauzule zmiany ceny
lub opcje. Tego rodzaju klauzule podają zakres i charakter
możliwych modyfikacji lub opcji, a także warunki, na jakich
można je stosować. Nie mogą one przewidywać modyfikacji
ani opcji, które zmieniłyby ogólny charakter koncesji;

b) w przypadku dodatkowych robót budowlanych lub usług
wykonywanych przez pierwotnego koncesjonariusza, które
stały się niezbędne i które nie były uwzględnione w pier
wotnej koncesji, jeżeli zmiana koncesjonariusza:

(i) jest niemożliwa z powodów ekonomicznych lub tech
nicznych, takich jak wymogi dotyczące wymienności
lub interoperacyjności w odniesieniu do istniejącego
sprzętu, usług lub instalacji objętych pierwotną koncesją;
oraz

(ii) spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego.

Jednak w przypadku koncesji udzielonych przez instytucję
zamawiającą do celów wykonywania działalności innej niż
ta, o której mowa w załączniku II, wzrost wartości nie może
przekroczyć 50 % wartości pierwotnej koncesji. W przypadku
wprowadzenia kilku kolejnych modyfikacji ograniczenie to
ma zastosowanie do wartości każdej z nich. Takie kolejne
modyfikacje nie mogą mieć na celu obejścia niniejszej dyrek
tywy;

c) gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

(i) konieczność modyfikacji została spowodowana okolicz
nościami, których instytucje zamawiające lub podmioty
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zamawiające, działające z należytą starannością, nie
mogły przewidzieć;

(ii) modyfikacja nie zmienia ogólnego charakteru koncesji;

(iii) w przypadku koncesji udzielonych przez instytucję
zamawiającą do celów wykonywania działalności innej
niż te, o których mowa w załączniku II, wzrost wartości
nie przekracza 50 % wartości pierwotnej koncesji.
W przypadku wprowadzania kilku kolejnych modyfi
kacji ograniczenie to ma zastosowanie do wartości
każdej z nich. Takie kolejne modyfikacje nie mogą
mieć na celu obejścia przepisów niniejszej dyrektywy;

d) gdy nowy koncesjonariusz zastępuje koncesjonariusza,
któremu instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający
pierwotnie udzieliły koncesji, w wyniku:

(i) jednoznacznej klauzuli przeglądowej lub opcji zgodnie
z lit. a);

(ii) sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki
pierwotnego koncesjonariusza, w wyniku restrukturyza
cji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości,
przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie usta
lone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem
że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji
umowy i nie ma na celu obejścia stosowania niniejszej
dyrektywy; lub

(iii) sytuacji, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zama
wiający sama przyjmuje zobowiązania głównego
koncesjonariusza względem jego podwykonawców, gdy
możliwość taką przewidują przepisy krajowe;

e) gdy modyfikacje, niezależnie od ich wartości, są nieistotne
w rozumieniu ust. 4.

Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające, które wpro
wadziły do koncesji modyfikacje w przypadkach określonych
w lit. b) i c) niniejszego ustępu, publikują stosowne ogłoszenie
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie takie
zawiera informacje określone w załączniku XI i jest publiko
wane zgodnie z art. 33.

2.
Ponadto i bez konieczności sprawdzania, czy warunki
określone w ust. 4 lit. a)–d) są spełnione, koncesje można
również modyfikować bez konieczności przeprowadzania
nowego postępowania o udzielenie koncesji zgodnie z niniejszą
dyrektywą, gdy wartość modyfikacji jest niższa niż obie nastę
pujące wartości:

(i) próg określony w art. 8; oraz
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(ii) 10 % wartości pierwotnej koncesji.

Jednak modyfikacja nie może zmieniać ogólnego charakteru
koncesji. W przypadku gdy wprowadzanych jest kilka kolejnych
modyfikacji, wartość ta jest szacowana na podstawie łącznej
wartości netto kolejnych modyfikacji.

3.
Do celów obliczenia wartości, o której mowa w ust. 2
i ust. 1 lit. b) i c), aktualizowana wartość jest wartością referen
cyjną, w przypadku gdy koncesja zawiera klauzulę indeksacji.
Jeżeli koncesja nie zawiera klauzuli indeksacji, uaktualniona
wartość jest obliczana z uwzględnieniem średniej inflacji
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu
zamawiającego.

4.
Modyfikację koncesji w okresie jej obowiązywania uznaje
się za istotną w rozumieniu ust. 1 lit. e), jeżeli powoduje ona,
że charakter koncesji różni się istotnie od charakteru pierwotnie
zawartej koncesji. W każdym przypadku, bez uszczerbku dla
przepisów ust. 1 i 2, modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli
spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) modyfikacja wprowadza warunki, które, gdyby były częścią
pierwotnego postępowania o udzielenie koncesji, umożliwi
łyby dopuszczenie innych wnioskodawców niż ci, którzy
zostali pierwotnie zakwalifikowani, lub przyjęcie oferty
innej niż pierwotnie przyjęta, albo przyciągnęłyby dodatko
wych uczestników w postępowaniu o udzielenie koncesji;

b) modyfikacja zmienia równowagę ekonomiczną koncesji na
korzyść koncesjonariusza w sposób, którego nie przewi
dziano w pierwotnej koncesji;

c) modyfikacja znacznie rozszerza zakres koncesji;

d) gdy nowy koncesjonariusz zastępuje koncesjonariusza,
któremu instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający
pierwotnie udzieliły koncesji, w przypadkach innych niż
przewidziane w ust. 1 lit. d).

5.
Nowe postępowanie o udzielenie koncesji zgodnie
z niniejszą dyrektywą jest wymagane w przypadku innych
modyfikacji postanowień koncesji w okresie jej obowiązywania
innych niż modyfikacje przewidziane na mocy ust. 1 i 2.

Artykuł 44
Rozwiązanie umowy koncesji
Państwa członkowskie zapewniają instytucjom zamawiającym
i podmiotom zamawiającym możliwość rozwiązania umowy
koncesji w okresie jej obowiązywania, na warunkach określo

L 94/41

nych przez mające zastosowanie prawo krajowe, w przypadku
gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) dokonana została modyfikacja koncesji, która wymagałaby
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
koncesji zgodnie z art. 43;

b) koncesjonariusz znajdował się w momencie udzielenia
koncesji w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 38
ust. 4, w związku z czym powinien był zostać wykluczony
z postępowania o udzielenie koncesji;

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził,
w ramach procedury przewidzianej w art. 258 TFUE, że
państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniom, które
ciążą na nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że insty
tucje zamawiające lub podmioty zamawiające należące do
tego państwa członkowskiego udzieliły danej koncesji, nie
wypełniając swoich obowiązków wynikających z Traktatów
i niniejszej dyrektywy.

Artykuł 45
Monitorowanie i sprawozdawczość
1.
Aby zapewnić prawidłowe i skuteczne wprowadzenie
w życie, państwa członkowskie zapewniają, by przynajmniej
zadania określone w niniejszym artykule były realizowane
przez jeden lub kilka organów lub struktur. Państwa członkow
skie wskazują Komisji wszystkie organy lub struktury właściwe
do realizowania tych zadań.

2.
Państwa członkowskie zapewniają, by stosowanie zasad
udzielania koncesji było monitorowane. W przypadku gdy
organy lub struktury monitorujące stwierdzą wystąpienie
konkretnych naruszeń, takich jak nadużycia finansowe, korup
cja, konflikt interesów i innych poważnych nieprawidłowości
lub problemów systemowych, są upoważnione do przekazania
spraw tych naruszeń lub problemów krajowym organom
kontroli, sądom lub trybunałom lub innym właściwym
organom lub strukturom, takim jak rzecznik praw obywatel
skich, parlamenty narodowe lub ich komisje.

3.
Wyniki monitorowania zgodnie z ust. 2 są udostępniane
opinii publicznej za pośrednictwem odpowiednich kanałów
informacji.

Komisja może zażądać, by – przynajmniej co trzy lata –
państwa członkowskie przekazywały jej sprawozdanie z monito
rowania obejmujące przegląd najczęstszych przyczyn niewłaści
wego stosowania zasad udzielania koncesji, w tym ewentual
nych problemów strukturalnych lub powtarzających się
problemów w stosowaniu przepisów, włącznie z ewentualnymi
przypadkami nadużyć lub innych nielegalnych zachowań.
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4.
Państwa członkowskie zapewniają, że informacje i wska
zówki dotyczące wykładni i stosowania prawa Unii w zakresie
udzielania koncesji są dostępne nieodpłatnie, aby wspomagać
instytucje i podmioty zamawiające oraz wykonawców w prawid
łowym stosowaniu przepisów unijnych.

TYTUŁ IV
ZMIANY DYREKTYW 89/665/EWG I 92/13/EWG
Artykuł 46
Zmiany w dyrektywie 89/665/EWG
W dyrektywie 89/665/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówień,
o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/24/UE (*), chyba że zamówienia te wyłączono
zgodnie z art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 oraz 37 tej
dyrektywy.

Niniejsza dyrektywa ma również zastosowanie do koncesji
udzielanych przez instytucje zamawiające, o których mowa
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/23/UE (**), chyba że koncesje te wyłączono zgodnie
z art. 10, 11, 12, 17 i 25 tej dyrektywy.

Zamówienia w rozumieniu niniejszej dyrektywy obejmują
zamówienia publiczne, umowy ramowe, koncesje na roboty
budowlane i usługi oraz dynamiczne systemy zakupów.

Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, aby
zapewnić – w odniesieniu do zamówień objętych zakresem
stosowania dyrektywy 2014/24/UE lub dyrektywy
2014/23/UE – możliwość skutecznego, a zwłaszcza
możliwie szybkiego, odwołania od decyzji podjętych przez
instytucje zamawiające, zgodnie z warunkami określonymi
w art. 2–2f niniejszej dyrektywy, z powodu naruszenia
przez te decyzje prawa unijnego w dziedzinie zamówień
publicznych lub naruszenia krajowych przepisów transponu
jących to prawo.

___________
(*) Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamó
wień publicznych (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
(**) Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzie
lania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).”;

2) w art. 2a ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
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a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zawarcie umowy w następstwie decyzji o udzieleniu
zamówienia objętego zakresem zastosowania dyrektywy
2014/24/UE lub dyrektywy 2014/23/UE nie może
nastąpić przed upływem okresu co najmniej 10 dni
kalendarzowych ze skutkiem od dnia następującego po
dniu, w którym decyzja o udzieleniu zamówienia została
wysłana zainteresowanym oferentom i kandydatom, jeśli
korzystano z faksu lub środków elektronicznych, lub –
jeśli korzystano z innych środków komunikacji – przed
upływem okresu albo co najmniej 15 dni kalendarzo
wych ze skutkiem od dnia następującego po dniu,
w którym decyzja o udzieleniu zamówienia została
wysłana zainteresowanym oferentom i kandydatom,
albo co najmniej 10 dni kalendarzowych ze skutkiem
od dnia następującego po dniu otrzymania decyzji
o udzieleniu zamówienia.”;

b) akapit czwarty tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— streszczenie stosownych przyczyn, o których mowa
w art. 55 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, z zastrzeże
niem art. 55 ust. 3 tej dyrektywy, lub w art. 40 ust.
1 akapit drugi dyrektywy 2014/23/UE, z zastrzeże
niem przepisów art. 40 ust. 2 tej dyrektywy, i”;

3) w art. 2b wprowadza się następujące zmiany:

a) w akapicie pierwszym:

(i) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) jeśli dyrektywa 2014/24/UE lub – w odpowied
nich przypadkach – dyrektywa 2014/23/UE nie
wymaga uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamó
wieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;”;

(ii) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) w przypadku zamówienia opartego na umowie
ramowej, zgodnie z art. 33 dyrektywy
2014/24/UE, i w przypadku konkretnego zamó
wienia w ramach dynamicznego systemu zaku
pów, zgodnie z art. 34 tej dyrektywy.”;

b) w akapicie drugim, tiret pierwsze i drugie otrzymują
brzmienie:

„— nastąpiło naruszenie art. 33 ust. 4 lit. c) lub art. 34
ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE, i
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— wartość zamówienia szacuje się na równą progom
określonym w art. 4 dyrektywy 2014/24/UE lub
wyższą.”;

4) w art. 2c, słowa „dyrektywy 2004/18/WE” zastępuje się
słowami
„dyrektywy
2014/24/UE
lub
dyrektywy
2014/23/UE”;

5) w art. 2d wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1:

(i) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) jeżeli instytucja zamawiająca udzieliła zamó
wienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej, czego nie dopuszcza dyrektywa
2014/24/UE lub dyrektywa 2014/23/UE;”;

(ii) w lit. b) słowa „dyrektywy 2004/18/WE” zastępuje się
słowami „dyrektywy 2014/24/UE lub dyrektywy
2014/23/UE”;
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— instytucja zamawiająca opublikowała ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 50 i 51
dyrektywy 2014/24/UE lub art. 31 i 32 dyrektywy
2014/23/UE, pod warunkiem że ogłoszenie to
zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej
o udzieleniu zamówienia bez uprzedniego ogło
szenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, lub

— instytucja zamawiająca poinformowała zainteresowa
nych oferentów i kandydatów o zawarciu umowy,
pod warunkiem że informacji takiej towarzyszy
streszczenie stosownych przyczyn, o których
mowa w art. 55 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,
z zastrzeżeniem art. 55 ust. 3 tej dyrektywy, lub
w art. 40 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/23/UE,
z zastrzeżeniem art. 40 ust. 2 tej dyrektywy. Możli
wość ta ma również zastosowanie w przypadkach,
o których mowa w art. 2b akapit pierwszy lit. c)
niniejszej dyrektywy;”;

7) art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.
Komisja może zastosować procedurę, o której mowa
w ust. 2–5, gdy przed zawarciem umowy stwierdza, że
w trakcie procedury udzielania zamówienia objętego dyrek
tywą 2014/24/UE lub dyrektywą 2014/23/UE nastąpiło
rażące naruszenie prawa unijnego w dziedzinie zamówień
publicznych.”.

b) ust. 4 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— instytucja zamawiająca uważa, że udzielenie zamó
wienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamó
wieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest
dopuszczalne zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE lub
dyrektywą 2014/23/UE,”;

c) ust. 5 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— instytucja zamawiająca uważa, że udzielenie zamówienia
jest zgodne z art. 33 ust. 4 lit. c) lub z art. 34 ust. 6
dyrektywy 2014/24/UE,”;

Artykuł 47
Zmiany w dyrektywie 92/13/EWG
W dyrektywie 92/13/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówień,
o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/25/UE (*), chyba że zamówienia te wyłączono
zgodnie z art. 18–24, 27–30, 34 lub 55 tej dyrektywy.

6) art. 2f ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) przed upływem co najmniej 30 dni kalendarzowych ze
skutkiem od dnia następującego po dniu, w którym:

Zamówienia w rozumieniu niniejszej dyrektywy obejmują
zamówienia na dostawy, roboty budowlane i usługi,
koncesje na roboty budowlane lub usługi, umowy ramowe
i dynamiczne systemy zakupów.
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Niniejsza dyrektywa ma również zastosowanie do koncesji
udzielanych przez podmioty zamawiające, o których mowa
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/23/UE (**), chyba że koncesje te wyłączono zgodnie
z art. 10, 12, 13, 14, 16, 17 i 25 tej dyrektywy.
Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, aby
zapewnić – w odniesieniu do zamówień objętych zakresem
stosowania dyrektywy 2014/25/UE lub dyrektywy
2014/23/UE – możliwość skutecznego, a zwłaszcza
możliwie szybkiego, odwołania od decyzji podjętych przez
podmioty zamawiające, zgodnie z warunkami określonymi
w art. 2–2f niniejszej dyrektywy, z powodu naruszenia przez
te decyzje prawa unijnego w dziedzinie zamówień lub naru
szenia krajowych przepisów transponujących to prawo.
___________
(*) Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzie
lania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
(**) Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzie
lania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).”;

2) w art. 2a ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Zawarcie umowy w następstwie decyzji o udzieleniu
zamówienia objętego zakresem zastosowania dyrektywy
2014/25/UE lub dyrektywy 2014/23/UE nie może
nastąpić przed upływem okresu co najmniej 10 dni
kalendarzowych ze skutkiem od dnia następującego po
dniu, w którym decyzja o udzieleniu zamówienia została
wysłana zainteresowanym oferentom i kandydatom, jeśli
korzystano z faksu lub środków elektronicznych, lub –
jeśli korzystano z innych środków komunikacji – przed
upływem okresu albo co najmniej 15 dni kalendarzo
wych ze skutkiem od dnia następującego po dniu,
w którym decyzja o udzieleniu zamówienia została
wysłana zainteresowanym oferentom i kandydatom,
albo co najmniej 10 dni kalendarzowych ze skutkiem
od dnia następującego po dniu otrzymania decyzji
o udzieleniu zamówienia.”;
b) akapit czwarty tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„— streszczenie stosownych przyczyn, określonych
w art. 75 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE, z zastrzeże
niem art. 75 ust. 3 tej dyrektywy, lub określonych
w art. 40 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/23/UE,
z zastrzeżeniem art. 40 ust. 2 tej dyrektywy, oraz”;
3) w art. 2b lit. a) wprowadza się następujące zmiany:

28.3.2014

a) w akapicie pierwszym:
(i) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) jeśli dyrektywa 2014/25/UE lub – w odpowied
nich przypadkach – dyrektywa 2014/23/UE nie
wymaga uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamó
wieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;”;
(ii) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) w przypadku konkretnych zamówień opartych
na dynamicznym systemie zakupów, zgodnie
z art. 52 dyrektywy 2014/25/UE.”;
b) w akapicie drugim, tiret pierwsze i drugie otrzymują
brzmienie:
„— nastąpiło naruszenie art. 52 ust. 6 dyrektywy
2014/25/UE, i
— wartość zamówienia szacuje się na równą progom
określonym w art. 15 dyrektywy 2014/25/UE lub
wyższą.”;
4) w art. 2c słowa „dyrektywy 2004/17/WE” zastępuje się
słowami
„dyrektywy
2014/25/UE
lub
dyrektywy
2014/23/UE”;
5) w art. 2d wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1:
(i) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) jeżeli podmiot zamawiający udzielił zamówienia
bez uprzedniej publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, czego nie dopuszcza
dyrektywa
2014/25/UE
lub
dyrektywa
2014/23/UE;”;
(ii) w lit. b) słowa „dyrektywy 2004/17/WE” zastępuje się
słowami „dyrektywy 2014/25/UE lub dyrektywy
2014/23/UE”;
b) ust. 4 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„— podmiot zamawiający uważa, że udzielenie zamó
wienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia w Dzien
niku Urzędowym Unii Europejskiej jest dopuszczalne
zgodnie z dyrektywą 2014/25/UE lub dyrektywą
2014/23/UE,”;
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c) ust. 5 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— podmiot zamawiający uważa, że udzielenie zamó
wienia jest zgodne z art. 52 ust. 6 dyrektywy
2014/25/UE,”;

6) art. 2f ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) przed upływem co najmniej 30 dni kalendarzowych ze
skutkiem od dnia następującego po dniu, w którym:

— podmiot zamawiający opublikował ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 70 i 71
dyrektywy 2014/25/UE lub art. 31 i 32 dyrektywy
2014/23/UE, pod warunkiem że ogłoszenie to
zawiera uzasadnienie decyzji podmiotu zamawiają
cego o udzieleniu zamówienia bez uprzedniego
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
lub

— podmiot zamawiający poinformował zainteresowa
nych oferentów i kandydatów o zawarciu umowy,
pod warunkiem że informacji takiej towarzyszy
streszczenie stosownych przyczyn, zgodnie z art.
75 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE, z zastrzeżeniem
art. 75 ust. 3 tej dyrektywy, lub zgodnie z art. 40
ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE, z zastrzeżeniem art.
40 ust. 2 tej dyrektywy. Możliwość ta ma również
zastosowanie w przypadkach, o których mowa
w art. 2b akapit pierwszy lit. c) niniejszej dyrekty
wy;”;

7) art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.
Komisja może zastosować procedurę przewidzianą
w ust. 2–5, gdy przed zawarciem umowy stwierdza, że
w trakcie procedury udzielania zamówienia objętego
zakresem stosowania dyrektywy 2014/25/UE lub dyrektywy
2014/23/UE nastąpiło rażące naruszenie prawa unijnego
w dziedzinie zamówień, lub w odniesieniu do art. 26 ust.1
dyrektywy 2014/25/UE w przypadku podmiotów zamawia
jących, do których stosuje się ten przepis.”.

TYTUŁ V
PRZEKAZANIE UPRAWNIEŃ, UPRAWNIENIA WYKO
NAWCZE I PRZEPISY KOŃCOWE

L 94/45

2.
Przekazanie Komisji uprawnień, o których mowa w art. 7
ust. 3, art. 9 ust. 4, art. 27 ust. 2 oraz art. 30 ust. 4, następuje
na czas nieokreślony od dnia 17 kwietnia 2014 r.

3.
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. art. 7 ust.
3, art. 9 ust. 4, art. 27 ust. 2 oraz art. 30 ust. 4, może zostać
w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski
lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie okre
ślonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się
skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkol
wiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja
przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie.

5.
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 ust. 3, art. 9
ust. 4, art. 27 ust. 2 i art. 30 ust. 4 wchodzi w życie, tylko jeżeli
Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu
w terminie dwóch miesięcy od notyfikowania tego aktu Parla
mentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli, przed upływem tego
terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformo
wały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża
się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

Artykuł 49
Tryb pilny
1.
Akt delegowany przyjęty na mocy niniejszego artykułu
wchodzi w życie bezzwłocznie i ma zastosowanie, o ile nie
został wyrażony sprzeciw na podstawie ust. 2. Przy notyfiko
waniu aktu delegowanego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2.
Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw
wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 48 ust. 5. W takim przypadku Komisja uchyla
akt niezwłocznie po notyfikowaniu przez Parlament Europejski
lub Radę decyzji o sprzeciwie.

Artykuł 50
Procedura komitetowa

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.
Komisję wspomaga Komitet Doradczy ds. Zamówień
Publicznych
ustanowiony
na
mocy
decyzji
Rady
71/306/EWG (1). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1.
Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów
delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym
artykule.

(1) Decyzja Rady 71/306/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. ustanawiająca
Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane
(Dz.U. L 185 z 16.8.1971, s. 15).

Artykuł 48
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2.
W przypadku odesłania do niniejszego artykułu stosuje się
art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Artykuł 51
Transpozycja
1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy do dnia 18 kwietnia 2016 r.
Niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.
2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach
objętych niniejszą dyrektywą.
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sprawozdania przedłożony zostaje, w stosownych przypadkach,
wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany progów określonych
w niniejszej dyrektywie.
Komisja dokonuje także oceny wpływu ekonomicznego na
rynek wewnętrzny wyłączeń przedstawionych w art. 12,
z uwzględnieniem szczególnych struktur w sektorze wodnym
i przekazuje sprawozdanie na ten temat Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie do dnia 18 kwietnia 2019 r.
Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania niniejszej dyrek
tywy i informuje Parlament Europejski i Radę do dnia
18 kwietnia 2021 r., a następnie co pięć lat, w oparciu o infor
macje dostarczane przez państwa członkowskie zgodnie z art.
45 ust. 3.
Komisja udostępnia publicznie wyniki przeglądów przeprowa
dzanych zgodnie z akapitem czwartym.
Artykuł 54

Artykuł 52

Wejście w życie

Przepisy przejściowe

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Odniesienia do art. 1 ust. 3 lit. a) i b) dyrektywy 2004/17/WE,
art. 1 ust. 3 i 4 oraz tytułu III dyrektywy 2004/18/WE należy
interpretować jako odniesienia do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 53
Monitorowanie i sprawozdawczość
Komisja dokonuje oceny wpływu ekonomicznego na rynek
wewnętrzny, w szczególności z uwzględnieniem takich czynni
ków, jak transgraniczne udzielanie koncesji i koszty transakcji,
wynikającego z zastosowania progów określonych w art. 8
i przekazuje sprawozdanie na ten temat Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie do dnia 18 kwietnia 2019 r. Zasadność
poziomu progów jest oceniana, w kontekście negocjacji na
mocy Porozumienia GPA, biorąc pod uwagę wpływ inflacji
i koszty transakcji. Stosownie do możliwości i gdy jest to
właściwe, Komisja rozważy potrzebę zaproponowania w trakcie
kolejnej rundy negocjacji podwyższenia kwot progowych mają
cych zastosowanie na mocy Porozumienia GPA.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany kwot progowych mających
zastosowanie na mocy Porozumienia GPA, po przekazaniu

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do udzielania
koncesji, w odniesieniu do których postępowanie o udzielenie
koncesji wszczęto przed dniem 17 kwietnia 2014 r. lub które
zostały udzielone przed tą datą.
Artykuł 55
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 26 lutego 2014 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

Przewodniczący

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
WYKAZ RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 PKT 7 (1)
NACE Rev. 1 (1)
SEKCJA F
Rejon

Grupa

Kod CPV

BUDOWNICTWO
Klasa

45

Wyszczególnienie

Budownictwo

45.1

Uwagi

Dział ten obejmuje:
— budowę nowych budynków
i obiektów, remonty i ogólne naprawy

Przygotowanie terenu pod
budowę
45.11

Burzenie i rozbiórka
obiektów budowlanych;
roboty ziemne

45000000

45100000

Klasa ta obejmuje:

45110000

— burzenie budynków i innych budowli,
— oczyszczanie terenu budowy,
— roboty
ziemne:
roboty
wykopaliskowe, podsypywanie gleby,
niwelowanie i równanie terenu
budowy, kopanie rowów, usuwanie
skał, wysadzanie itp.,
— przygotowanie
górniczych,

terenu

do

robót

— zdejmowanie nadkładu oraz inne
roboty związane
z zagospodarowaniem
i przygotowaniem terenów złóż
mineralnych.
Klasa ta obejmuje także:
— odwadnianie terenu budowy,
— odwadnianie gruntów rolnych oraz
zalesionych.
45.12

Próbne wiercenia i wykopy

Klasa ta obejmuje:

45120000

— próbne wiercenia, wykopy, a także
pobieranie próbek rdzeniowych do
celów budowlanych, geofizycznych
i geologicznych lub podobnych.
Klasa ta nie obejmuje:
— wierceń szybów do produkcji ropy
i gazu, zob. 11.20,
— wierceń studni wodnych, zob. 45.25,
— głębień szybów, zob. 45.25,
— badań pól ropo- i gazonośnych, badań
geofizycznych, geologicznych
i sejsmicznych, zob. 74.20.
45.2

Wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub
ich części; inżynieria
lądowa i wodna

_____________
(1) W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i NACE zastosowanie ma nomenklatura CPV.

45200000
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NACE Rev. 1 (1)
SEKCJA F
Rejon

Grupa

Kod CPV

BUDOWNICTWO
Klasa

Wyszczególnienie

45.21

Budownictwo ogólne oraz
inżynieria lądowa i wodna

Uwagi

45210000

Klasa ta obejmuje:
— budowę wszystkich typów budynków,
budowę obiektów z zakresu inżynierii
lądowej i wodnej,

z wyjątkiem:

— budowę mostów (w tym na potrzeby
podwyższonych autostrad),
wiaduktów, tuneli i przejść
podziemnych,

45220000

– 45213316

45231000
45232000

— rurociągi,
linie
komunikacyjne
i elektroenergetyczne,
— rurociągi miejskie oraz miejskie linie
komunikacyjne i elektroenergetyczne,
— pomocnicze obiekty miejskie,
— montaż i wznoszenie na
budowy konstrukcji
prefabrykowanych.

terenie

Klasa ta nie obejmuje:
— działalności
usługowej związanej
z wydobyciem ropy i gazu, zob.
11.20,
— wznoszenia
kompletnych
prefabrykowanych obiektów
budowlanych z samodzielnie
wytworzonych elementów innych niż
betonowe, zob. działy 20, 26 i 28,
— budowy obiektów innych niż budynki
z przeznaczeniem na stadiony, baseny,
hale sportowe, korty tenisowe oraz
inne obiekty sportowe, zob. 45.23,
— instalacji budowlanych, zob. 45.3,
— robót wykończeniowych, zob. 45.4,
— prac architektoniczno-inżynieryjnych,
zob. 74.20,
— kierowania
realizacją
projektów
budowlanych, zob. 74.20.
45.22

Wykonywanie pokryć
i konstrukcji dachowych

Klasa ta obejmuje:

45261000

— wykonywanie konstrukcji dachowych,
— wykonywanie pokryć dachowych,
— izolację wodoszczelną.

45.23

Roboty budowlane
w zakresie budowy auto
strad, dróg, lotnisk
i obiektów sportowych

Klasa ta obejmuje:
— budowę autostrad, szos, dróg oraz
innych dróg dla pojazdów i pieszych,

45212212
i DA03
45230000

— budowę torów kolejowych,

z wyjątkiem:

— budowę pasów startowych,

– 45231000

— budowę obiektów innych niż budynki
z przeznaczeniem na stadiony, baseny,
hale sportowe, korty tenisowe oraz
inne obiekty sportowe,

45232000
45234115
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NACE Rev. 1 (1)
SEKCJA F
Rejon

Grupa

Kod CPV

BUDOWNICTWO
Klasa

Wyszczególnienie

Uwagi

— malowanie
oznaczeń
na
nawierzchniach jezdni i parkingów.
Klasa ta nie obejmuje:
— wstępnych
45.11.
45.24

Budowa obiektów inży
nierii wodnej

robót

ziemnych,

zob.

45240000

Klasa ta obejmuje:
— budowę: — dróg wodnych, portów
i obiektów nadrzecznych, przystani
jachtowych (marin), śluz itd.,
— zapór wodnych i kanałów,
— pogłębianie,
— prace podwodne.

45.25

Pozostałe specjalistyczne
roboty budowlane

Klasa ta obejmuje:

45250000

— specjalistyczne
prace
budowlane
związane z jednym z aspektów
wspólnych różnym rodzajom budowli,
wymagającym specjalistycznych
umiejętności lub sprzętu,

45262000

— fundamentowanie,
wbijanie pali,

w

tym

także

— wiercenie i budowa studni wodnych,
głębienie szybów,
— wznoszenie elementów stalowych
innych niż własnej produkcji,
— gięcie stali,
— roboty murarskie i kamieniarskie,
— wznoszenie i demontaż własnych
i wynajętych rusztowań oraz platform,
— wznoszenie kominów i pieców.
Klasa ta nie obejmuje:
— wynajmu rusztowań bez usług
wznoszenia i demontażu, zob. 71.32.

45.3

Wykonywanie instalacji
budowlanych

45.31

Roboty związane
z montażem instalacji
elektrycznych i osprzętu

45300000

Klasa ta obejmuje:

45213316

instalacje w budynkach lub innych
obiektach budowlanych:

45310000

— przewodów
osprzętu,

elektrycznych

oraz

— systemów telekomunikacyjnych,
— elektrycznych systemów grzewczych,
— anten w budynkach
napowietrznych,

i

anten

z wyjątkiem:
– 45316000
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NACE Rev. 1 (1)
SEKCJA F
Rejon

Grupa

Kod CPV

BUDOWNICTWO
Klasa

Wyszczególnienie

Uwagi

— alarmów przeciwpożarowych,
— alarmów przeciwwłamaniowych;
— wind i ruchomych schodów,
— piorunochronów itd.
45.32

Roboty izolacyjne

45320000

Klasa ta obejmuje:
— instalowanie w budynkach lub innych
obiektach budowlanych izolacji
cieplnych, dźwiękoszczelnych lub
przeciwwibracyjnych.
Klasa ta nie obejmuje:
— izolacji wodoszczelnych, zob. 45.22.

45.33

Wykonywanie instalacji
cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych i gazo
wych

45330000

Klasa ta obejmuje:
— instalacje w budynkach lub innych
obiektach budowlanych:
— instalacji
i sanitarnych,

wodociągowych

— instalacji gazowych,
— urządzeń i przewodów grzewczych,
wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych,
— systemów spryskiwaczy.
Klasa ta nie obejmuje:
— instalacji systemów elektrycznego
ogrzewania, zob. 45.31.
45.34

Wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych

Klasa ta obejmuje:

45234115

— instalacje
drogowe,
kolejowe,
lotniskowe oraz portowe systemy
oświetleniowe i sygnalizacyjne,

45316000
45340000

— instalacje w budynkach lub innych
obiektach budowlanych sprzętu
i wyposażenia gdzie indziej
niesklasyfikowanego.
Wykończeniowe roboty
budowlane

45.4

45.41

Tynkowanie

45400000

Klasa ta obejmuje:

45410000

— zastosowanie w budynkach i innych
obiektach budowlanych
wewnętrznych lub zewnętrznych
tynków lub tynków szlachetnych,
w tym także materiałów
podtynkowych.
45.42

Zakładanie stolarki
budowlanej

Klasa ta obejmuje:
— zakładanie
niewytworzonych
we
własnym zakresie drzwi, okien oraz
ościeżnic drzwiowych i okiennych,
kuchni do zabudowy, klatek
schodowych, wyposażenia sklepów
itp. wykonanych z drewna lub innych
materiałów,

45420000
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NACE Rev. 1 (1)
SEKCJA F
Rejon

Grupa

Kod CPV

BUDOWNICTWO
Klasa

Wyszczególnienie

Uwagi

— elementy wykończenia wnętrz, jak np.
sufity, drewniane okładziny ścian,
ścianki działowe itd.
Klasa ta nie obejmuje:
— układania
parkietów
i
innych
drewnianych podłóg, zob. 45.43.

45.43

Wykładanie podłóg i ścian

Klasa ta obejmuje:

45430000

— układanie, wyklejanie, wieszanie lub
instalowanie w budynkach lub
innych obiektach budowlanych:
— ceramicznych,
betonowych
lub
kamiennych okładzin ściennych lub
posadzek,
— parkietów lub innych posadzek
drewnianych oraz dywanów
i linoleum,
— w tym także z wykładziny z gumy lub
tworzyw sztucznych,
— okładzin ściennych lub posadzek
z lastryka, marmuru, granitu lub
łupka,
— tapet.

45.44

Malowanie i szklenie

45440000

Klasa ta obejmuje:
— malowanie wnętrz i fasad budynków,
— malowanie obiektów z
inżynierii lądowej i wodnej,

zakresu

— instalację elementów ze szkła i luster
itd.
Klasa ta nie obejmuje:
— instalacji okien, zob. 45.42.

45.45

Roboty budowlane
wykończeniowe, pozostałe

45212212
i DA

Klasa ta obejmuje:
— instalację prywatnych basenów,
— czyszczenie parą, piaskowanie fasady
budynków i podobne czynności,
— inne prace wykończeniowe
indziej niesklasyfikowane.

445450000

gdzie

Klasa ta nie obejmuje:
— czyszczenia wnętrz budynków oraz
innych obiektów, zob. 74.70.

45.5

Usługi wynajmu sprzętu
budowlanego i do wybu
rzeń z obsługą operatorską

45500000

PL

L 94/52

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2014

NACE Rev. 1 (1)
SEKCJA F
Rejon

Grupa

Kod CPV

BUDOWNICTWO
Klasa

Wyszczególnienie

45.50

Usługi wynajmu sprzętu
budowlanego i do wybu
rzeń z obsługą operatorską

Uwagi

Klasa ta nie obejmuje:

45500000

— wynajmu
maszyn
i
urządzeń
budowlanych oraz do wyburzeń bez
obsługi operatorskiej, zob. 71.32

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej
we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z 24.10.1990, s. 1).
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ZAŁĄCZNIK II
DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ROZUMIENIU ART. 7
Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące koncesji udzielanych przez podmioty zamawiające mają zastosowanie do poniż
szych rodzajów działalności.
1. W odniesieniu do gazu i energii cieplnej:
a) zapewniania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku
z produkcją, transportem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej;
b) dostaw gazu lub energii cieplnej do takich sieci.
Dostawy gazu lub energii cieplnej do stałych sieci zapewniających usługi dla odbiorców publicznych dokonywane
przez podmiot zamawiający, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) i c), nie są uważane za odpowiednią działalność
w rozumieniu pkt 1, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
(i) produkcja gazu lub energii cieplnej przez podmiot zamawiający stanowi nieuniknioną konsekwencję prowadzenia
innego rodzaju działalności niż wymienione w niniejszym punkcie lub w pkt 2 oraz 3 niniejszego załącznika;
(ii) dostawy do publicznej sieci mają na celu wyłącznie ekonomiczną eksploatację wspomnianej produkcji i obejmują
nie więcej niż 20 % wielkości obrotów podmiotu zamawiającego, ustalonej na podstawie średniego poziomu
w trzech poprzednich latach, łącznie z rokiem bieżącym.
Do celów niniejszej dyrektywy „dostawy” obejmują wytwarzanie/produkcję, sprzedaż hurtową, a także sprzedaż
detaliczną gazu. Niemniej jednak produkcja gazu w postaci wydobycia jest objęta zakresem pkt 4 niniejszego załącz
nika.
2. W odniesieniu do energii elektrycznej:
a) zapewniania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku
z produkcją, transportem lub dystrybucją energii elektrycznej;
b) dostaw energii elektrycznej do takich stałych sieci.
Do celów niniejszej dyrektywy dostawy energii elektrycznej obejmują wytwarzanie/produkcję, sprzedaż hurtową oraz
sprzedaż detaliczną energii elektrycznej.
Dostawy energii elektrycznej do sieci zapewniających usługi dla odbiorców publicznych dokonywane przez podmiot
zamawiający, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c), nie są uważane za odpowiednią działalność w rozumieniu pkt
1, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
a) produkcja energii elektrycznej przez dany podmiot zamawiający ma miejsce, gdyż jej zużycie jest niezbędne do
prowadzenia innego rodzaju działalności niż wymienione w niniejszym punkcie lub w pkt 1 i 3 niniejszego
załącznika;
b) dostawy do publicznej sieci uzależnione są wyłącznie od własnego zużycia danego podmiotu zamawiającego i nie
przekraczają 30 % wielkości jego łącznej produkcji energii, ustalonej na podstawie średniego poziomu w trzech
poprzednich latach, łącznie z rokiem bieżącym.
3. Działalność obejmująca zapewnianie lub obsługę sieci świadczących usługi dla odbiorców publicznych w obszarze
transportu kolejowego, systemów automatycznych, tramwajów, trolejbusów, autobusów lub kolei linowych.
Odnośnie do usług transportowych uznaje się, że sieć istnieje, jeżeli usługi są świadczone zgodnie z warunkami
działania określonymi przez właściwy organ państwa członkowskiego, takimi jak warunki na obsługiwanych trasach,
wymagana zdolność przewozowa lub częstotliwość usług.
4. Działalność związana z eksploatacją obszaru geograficznego w celu udostępniania przewoźnikom lotniczym, morskim
lub śródlądowym portów lotniczych, portów morskich, śródlądowych, lub innych terminali.

L 94/53

L 94/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5. Działalność związana ze świadczeniem:
a) usług pocztowych;
b) usług innych niż usługi pocztowe, pod warunkiem że wspomniane usługi są świadczone przez podmiot, który
świadczy również usługi pocztowe w rozumieniu akapitu drugiego ppkt (ii) niniejszego punktu, oraz jeżeli warunki
określone w art. 34 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE nie są spełnione w odniesieniu do usług objętych akapitem
drugim ppkt (ii).
Do celów niniejszej dyrektywy oraz bez naruszania przepisów dyrektywy 97/67/WE:
(i) „przesyłka pocztowa”: oznacza przesyłkę zaadresowaną w ostatecznej formie, w jakiej ma być wysłana, niezależnie
od wagi. Poza przesyłkami z korespondencją przesyłki takie obejmują także na przykład książki, katalogi, gazety,
czasopisma i paczki pocztowe zawierające towar mający wartość handlową lub niemający takiej wartości, nieza
leżnie od wagi;
(ii) „usługi pocztowe”: oznaczają usługi obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie prze
syłek pocztowych. Uwzględnia się zarówno usługi objęte zakresem usługi powszechnej ustanowionej zgodnie
z dyrektywą 97/67/WE, jak i usługi nieobjęte tym zakresem;
(iii) „usługi inne niż usługi pocztowe”: oznaczają następujące usługi świadczone w poniższych dziedzinach:
— usługi zarządzania usługami pocztowymi (zarówno usługi poprzedzające wysyłkę, jak i usługi następujące po
wysyłce, w tym „usługi zarządzania kancelarią pocztową”),
— usługi dotyczące przesyłek pocztowych nieuwzględnionych w lit. a), takich jak bezpośrednia poczta bezadre
sowa.
6. Działalność związana z eksploatacją obszaru geograficznego w celu:
a) wydobycia ropy naftowej lub gazu;
b) poszukiwania lub wydobycia, węgla lub innych paliw stałych.
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ZAŁĄCZNIK III
WYKAZ UNIJNYCH AKTÓW PRAWNYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 7 UST. 2 LIT. B)
Prawa, które przyznano w drodze procedury zapewniającej odpowiednie upublicznienie postępowania i których przy
znanie opierało się na obiektywnych kryteriach nie stanowią „praw specjalnych lub praw wyłącznych” w rozumieniu
niniejszej dyrektywy. Poniższy wykaz obejmuje procedury zapewniające odpowiednią uprzednią przejrzystość w zakresie
przyznawania zezwoleń na podstawie innych aktów ustawodawczych Unii, które nie stanowią „praw specjalnych lub
wyłącznych” w rozumieniu niniejszej dyrektywy:
a) wydawanie pozwoleń na eksploatację instalacji gazu ziemnego zgodnie z procedurami określonymi w art. 4 dyrektywy
2009/73/WE;
b) wydawanie zezwoleń lub zaproszenie do składania ofert na budowę nowych instalacji służących do wytwarzania
energii elektrycznej zgodnie z dyrektywą 2009/72/WE;
c) przyznawanie zezwoleń zgodnie z procedurami określonymi w art. 9 dyrektywy 97/67/WE w odniesieniu do usługi
pocztowej, która nie jest lub nie może być zastrzeżona;
d) procedura udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności obejmującej wydobycie węglowodorów zgodnie z dyrek
tywą 94/22/WE;
e) umowy o świadczenie usług publicznych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczące świadczenia
usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego autobusem, tramwajem, koleją lub metrem i udzielone
w drodze przetargu zgodnie z art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia, pod warunkiem że okres obowiązywania tych
umów jest zgodny z art. 4 ust. 3 lub 4 tego rozporządzenia.
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ZAŁĄCZNIK IV
USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 19
Charakterystyka

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 Usługi w zakresie
pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową]; 79624000-4 [Usługi w zakresie
pozyskiwania personelu pielęgniarskiego] i 79625000-1 [Usługi w zakresie pozyskiwania
personelu medycznego] od 85000000-9 do 85323000-9; 85143000-3,

Kod CPV

Usługi zdrowotne,
społeczne i powiązane

98133100-5, 98133000-4, 98200000-5 i 98500000-8 [Zatrudnianie pracowników do
prowadzenia gospodarstwa domowego] oraz 98513000-2 do 98514000-9 [Usługi siły
roboczej dla gospodarstw domowych; Usługi personelu agencji dla gospodarstw domowych;
Usługi urzędnicze dla gospodarstw domowych; Usługi pracowników tymczasowych dla
gospodarstw domowych; Usługi pracowników pomagających w prowadzeniu gospodarstwa
domowego; oraz Usługi w gospodarstwie domowym],
85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [Usługi administracji publicznej, obrony i zabez
pieczenia socjalnego], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do
79995200-7; od 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe do 80660000-8; od
92000000-1 do 92342200-2; od 92360000-2 do 92700000-8;

Usługi administracyjne,
społeczne, edukacyjne,
w zakresie opieki zdro
wotnej i usługi kulturalne

79950000-8 [Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów], 79951000-5
[Usługi w zakresie organizowania seminariów], 79952000-2 [Usługi w zakresie organizacji
imprez], 79952100-3 [Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych], 79953000-9
[Usługi w zakresie organizacji festiwali], 79954000-6 [Usługi w zakresie organizacji przy
jęć], 79955000-3 [Usługi w zakresie organizacji pokazów mody], 79956000-0 [Usługi
w zakresie organizacji targów i wystaw]
75300000-9

Usługi w zakresie
obowiązkowego ubezpie
czenia społecznego (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

Świadczenia społeczne

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110 -8 oraz 98130000 -3

Inne usługi komunalne,
socjalne i osobiste, w tym
usługi świadczone przez
związki zawodowe, orga
nizacje polityczne, stowa
rzyszenia młodzieżowe
i inne organizacje człon
kowskie

98131000-0

Usługi religijne

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0

Usługi hotelarskie i restau
racyjne

[55521000-8 Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domo
wych, 55521100-9
Usługi rozwożenia posiłków, 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków]
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, 55522000-5 Usługi dostarczania posiłków do
przedsiębiorstw transportowych, 55523000-2 Usługi zaprowiantowania innych przedsię
biorstw lub instytucji, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół
55510000-8 Usługi bufetowe, 55511000-5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla
ograniczonej grupy klientów, 55512000-2 Usługi prowadzenia bufetów, 55523100-3
Usługi w zakresie posiłków szkolnych
79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5

Usługi prawne, niewyłą
czone na mocy art. 10 ust.
8 lit. d)
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Charakterystyka

L 94/57

Kod CPV

75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 do 75131000-3

Inne usługi administra
cyjne i rządowe

75200000-8 do 75231000-4

Świadczenie usług na rzecz
społeczności

75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Usługi w zakresie więzien
nictwa, bezpieczeństwa
publicznego i ratownictwa,
o ile nie są wyłączone na
mocy art. 10 ust. 8 lit. g)

79700000-1 do 79721000-4 [Usługi detektywistyczne i ochroniarskie, usługi ochroniar
skie, usługi nadzoru przy użyciu alarmu, usługi strażnicze, usługi w zakresie nadzoru, usługi
systemu namierzania, usługi w zakresie poszukiwania osób ukrywających się, usługi patro
lowe, usługi w zakresie wydawania znaczków identyfikacyjnych, usługi detektywistyczne
i usługi agencji detektywistycznych]

Usługi detektywistyczne
i ochroniarskie

79722000-1 [Usługi grafologiczne], 79723000-8 [Usługi analizy odpadów]
64000000-6 [Usługi pocztowe i telekomunikacyjne], 64100000-7 [Usługi pocztowe
i kurierskie], 64110000-0 [Usługi pocztowe], 64111000-7 [Usługi pocztowe dotyczące
gazet i czasopism], 64112000-4 [Usługi pocztowe dotyczące listów], 64113000-1 [Usługi
pocztowe dotyczące paczek], 64114000-8 [Usługi okienka pocztowego], 64115000-5
[Wynajem skrzynek pocztowych], 64116000-2 [Usługi poste restante], 64122000-7
[Wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie]

Usługi pocztowe

50116510-9 [Usługi w zakresie formowania opon], 71550000-8 [Usługi kowalskie]

Usługi różne

98900000-2 [Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy] i 98910000-5
[Usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów]

Usługi międzynarodowe

(1) Usługi te nie są objęte zakresem niniejszej dyrektywy, gdy są organizowane jako usługi o charakterze niegospodarczym świadczone
w interesie ogólnym. Państwa członkowskie mają swobodę w zakresie organizacji świadczenia obowiązkowych usług socjalnych lub
innych usług jako usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub jako usług o charakterze niegospodarczym świad
czonych w interesie ogólnym.
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ZAŁĄCZNIK V
INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O KONCESJI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
31
1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli przewidziany w przepisach krajowych), adres łącznie z kodem NUTS, numer
telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz,
jeśli są różne, biura, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.
2. Rodzaj instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz główny rodzaj prowadzonej działalności.
3. Jeżeli wnioski mają zawierać oferty: adres e-mail lub adres internetowy, pod którym umożliwiony zostanie
nieodpłatnie nieograniczony i pełny bezpośredni dostęp do dokumentów koncesji. Jeżeli nieograniczony, pełny,
bezpośredni i bezpłatny dostęp nie jest możliwy w przypadkach wymienionych w art. 34 ust. wskazanie, jak
można uzyskać dokumenty zamówienia.
4. Opis koncesji: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i zakres usług, rząd wielkości lub szacunkowa
wartość i, w miarę możliwości, okres obowiązywania umowy. Jeżeli koncesja jest podzielona na części, informacje
podaje się dla każdej części. W stosownych przypadkach opis wszelkich opcji.
5. Kody CPV. Jeżeli koncesja jest podzielona na części, informacje podaje się dla każdej części.
6. Kod NUTS dla głównej lokalizacji robót budowlanych w przypadku koncesji na roboty budowlane lub kod NUTS dla
głównego miejsca realizacji w przypadku koncesji na usługi; jeżeli koncesja jest podzielona na części, informacje
podaje się dla każdej części.
7. Warunki udziału, w tym:
a) w stosownych przypadkach wskazanie, czy koncesja zastrzeżona jest dla zakładów pracy chronionej lub czy jej
realizacja ograniczona jest do programów zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
b) w stosownych przypadkach wskazanie, czy świadczenie usługi jest zastrzeżone przepisami ustawowymi, wyko
nawczymi lub administracyjnymi dla określonych zawodów; odniesienia do odpowiednich przepisów ustawo
wych, wykonawczych lub administracyjnych;
c) w stosownych przypadkach wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji; minimalne poziomy ewentualnie wyma
ganych standardów; wskazanie wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).
8. Termin składania wniosków lub składania ofert.
9. Kryteria, które zastosowane zostaną przy udzieleniu koncesji, o ile nie figurują w innych dokumentach koncesji.
10. Data wysłania ogłoszenia.
11. Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, w stosownych przypadkach, procedury
mediacyjne. Dokładne informacje dotyczące terminu przewidzianego dla składania odwołań lub, w razie potrzeby,
nazwa, adres, numeru telefonu, numer faksu i adres e-mail biura, w którym można uzyskać takie informacje.
12. W stosownych przypadkach szczególne warunki, którym podlega realizacja koncesji.
13. Adres, na który należy przekazywać wnioski lub oferty.
14. W stosownych przypadkach informacja o wymogach i warunkach dotyczących stosowania środków komunikacji
elektronicznej.
15. Informacja, czy koncesja jest związana z projektem lub programem finansowanym ze środków Unii.
16. W przypadku koncesji na roboty budowlane, informacja, czy koncesja jest objęta Porozumieniem GPA.
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ZAŁĄCZNIK VI
INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ WE WSTĘPNYCH OGŁOSZENIACH INFORMACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH KONCESJI ZWIĄZANE Z USŁUGAMI SPOŁECZNYMI I INNYMI SZCZEGÓLNYMI
USŁUGAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 3
1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli przewidziany w przepisach krajowych), adres łącznie z kodem NUTS, numer
telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz,
jeśli są różne, biura, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.
2. W stosownych przypadkach, adres e-mail lub adres internetowy, pod którym umożliwiony zostanie dostęp do
specyfikacji i wszelkich dokumentów potwierdzających.
3. Rodzaj instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz główny rodzaj prowadzonej działalności.
4. Kody CPV; jeżeli zamówienie jest podzielone na części, informacje podaje się dla każdej części.
5. Kod NUTS dla głównego miejsca realizacji w przypadku koncesji na usługi.
6. Opis usług, szacunkowy rząd wielkości lub wartość.
7. Warunki udziału.
8. W stosownych przypadkach, termin(-y) zgłoszenia się do instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
w celu udziału.
9. W stosownych przypadkach, krótki opis głównych aspektów procedury udzielania koncesji, jaka zostanie zastoso
wana.
10. Wszelkie inne istotne informacje.
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ZAŁĄCZNIK VII
INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O UDZIELENIU KONCESJI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 32
1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli przewidziany w przepisach krajowych), adres łącznie z kodem NUTS, a w
stosownych przypadkach: numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego oraz, jeśli są różne, biura, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.
2. Rodzaj instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz główny rodzaj prowadzonej działalności.
3. Kody CPV.
4. Kod NUTS dla głównej lokalizacji robót budowlanych w przypadku koncesji na roboty budowlane lub kod NUTS dla
głównego miejsca realizacji w przypadku koncesji na usługi.
5. Opis koncesji: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i zakres usług, okres obowiązywania umowy. Jeżeli
koncesja jest podzielona na części, informacje podaje się dla każdej części. W stosownych przypadkach opis wszel
kich opcji.
6. Opis zastosowanej procedury udzielenia koncesji, w przypadku udzielenia koncesji bez uprzedniej publikacji –
uzasadnienie.
7. Kryteria, o których mowa w art. 41, zastosowane w celu udzielenia koncesji.
8. Data lub daty decyzji o udzieleniu koncesji.
9. Liczba otrzymanych ofert w odniesieniu do każdej udzielonej koncesji, w tym:
a) liczba ofert otrzymanych od wykonawców należących do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw;
b) liczba ofert otrzymanych z zagranicy;
c) liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną.
10. Dla każdego udzielonego zamówienia: nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, a w stosownych przypadkach: numer
telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy zwycięskiego oferenta (zwycięskich oferentów), w tym:
a) informacja, czy zwycięski oferent należy do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw;
b) informacja, czy koncesja została udzielona konsorcjum.
11. Wartość i główne warunki finansowe dotyczące udzielonej koncesji, w tym:
a) opłaty, ceny i kary, jeżeli jakieś nałożono;
b) nagrody i płatności, jeżeli jakieś miały miejsce;
c) wszelkie inne szczegóły związane z wartością koncesji zgodnie z art. 8 ust. 3.
12. Informacja, czy koncesja jest związana z projektem lub programem finansowanym ze środków Unii.
13. Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, w stosownych przypadkach, za procedury
mediacyjne. Dokładne informacje dotyczące terminu przewidzianego dla procedur odwoławczych lub, w razie
potrzeby, nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail biura, w którym można uzyskać takie informacje.
14. Data(-y) oraz odniesienie(-a) do wcześniejszych publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, istotnych dla
koncesji, której(-ych) dotyczy dane ogłoszenie.
15. Data wysłania ogłoszenia.
16. Metoda wykorzystywana do obliczania szacunkowej wartości koncesji, jeżeli nie jest określona w innych dokumen
tach koncesji zgodnie z art. 8.
17. Wszelkie inne istotne informacje.
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ZAŁĄCZNIK VIII
INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O UDZIELENIU KONCESJI DOTYCZĄCYCH
KONCESJI NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE KONKRETNE USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32
1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli przewidziany w przepisach krajowych), adres łącznie z kodem NUTS, w stosow
nych przypadkach, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego oraz, jeśli są różne, biura, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.
2. Rodzaj instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz główny rodzaj prowadzonej działalności.
3. Kody CPV; jeżeli zamówienie jest podzielone na części, informacje podaje się dla każdej części.
4. Streszczenie przedmiotu koncesji.
5. Ilość otrzymanych ofert.
6. Wartość zwycięskiej oferty łącznie z opłatami i cenami.
7. Nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy zwycięskiego
wykonawcy (zwycięskich wykonawców).
8. Wszelkie inne istotne informacje.
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ZAŁĄCZNIK IX
WYMOGI DOTYCZĄCE PUBLIKACJI
1. Publikacja ogłoszeń
Ogłoszenia, o których mowa art. 31 i 32, są przesyłane przez instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające do
Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oraz publikowane zgodnie z następującymi zasadami:
Ogłoszenia, o których mowa w art. 31 i 32, są publikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
Urząd Publikacji Unii Europejskiej wydaje instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu potwierdzenie,
o którym mowa w art. 33 ust. 2.
2. Format i procedury elektronicznego przesyłania ogłoszeń
Format i procedury elektronicznego przesyłania ogłoszeń, ustanowione przez Komisję, są dostępne pod adresem
internetowym „http://simap.europa.eu”.
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ZAŁĄCZNIK X
WYKAZ MIĘDZYNARODOWYCH KONWENCJI W ZAKRESIE PRAWA SOCJALNEGO I PRAWA OCHRONY
ŚRODOWISKA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 30 UST. 3
Konwencja MOP nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych;
Konwencja MOP nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych;
Konwencja MOP nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej;
Konwencja MOP nr 105 dotycząca zniesienia pracy przymusowej;
Konwencja MOP nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia;
Konwencja MOP nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu;
Konwencja MOP nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej
wartości;
Konwencja MOP nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy
dzieci;
Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową;
Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (konwencja
bazylejska);
Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych;
Konwencja w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebez
piecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (UNEP/FAO) (konwencja PIC), wraz z trzema protokołami regional
nymi.
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ZAŁĄCZNIK XI
INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O MODYFIKACJI KONCESJI W OKRESIE JEJ
OBOWIĄZYWANIA ZGODNIE Z ART. 43
1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli przewidziany w przepisach krajowych), adres łącznie z kodem NUTS, numer
telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz,
jeśli są różne, biura, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.
2. Kody CPV.
3. Kod NUTS dla głównej lokalizacji robót budowlanych w przypadku koncesji na roboty budowlane lub kod NUTS dla
głównego miejsca realizacji w przypadku koncesji na usługi.
4. Opis koncesji przed modyfikacją oraz po jej dokonaniu: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i zakres
usług.
5. W stosownych przypadkach, modyfikacja wartości koncesji, w tym wzrost cen lub opłat spowodowany modyfikacją.
6. Opis okoliczności, które spowodowały konieczność dokonania modyfikacji.
7. Data decyzji o udzieleniu koncesji.
8. W stosownych przypadkach, nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres
internetowy nowego wykonawcy lub nowych wykonawców.
9. Informacja, czy koncesja jest związana z projektem lub programem finansowanym ze środków Unii.
10. Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, w stosownych przypadkach, za procedury
mediacyjne. Dokładne informacje dotyczące terminu przewidzianego dla procedur odwoławczych lub, w razie
potrzeby, nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail biura, w którym można uzyskać takie informacje.
11. Data(-y) oraz odniesienie(-a) do wcześniejszych publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, istotnych dla
koncesji, której(-ych) dotyczy dane ogłoszenie.
12. Data wysłania ogłoszenia.
13. Wszelkie inne istotne informacje.
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