Zmiana przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zmiany w ustawie o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi
Zmiany wejdą w życie 19 września 2018 roku
- wprowadzane ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1693), zwanej dalej „ustawą o zmianie PPP".

Zmiany w ustawie Pzp
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadzono następujące
zmiany:
Art. 93 ust. 1a ustawy Pzp otrzyma następujące brzmienie:
„Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a
możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:”.
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp rozwiązanie daje zamawiającym możliwość
unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie
zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia, a więc nie tylko w przypadku finansowania
zamówienia lub jego części ze środków unijnych, środków EFTA albo w przypadku finansowania
zamówienia na badania naukowe lub prace rozwojowe (vide: art. 93 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp).
Powyższa zmiana wymusiła uchylenie ust. 1b w art. 93, który przyznawał zamawiającym możliwość
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Tak jak dotychczas, aby skorzystać z możliwości unieważnienia postępowania w przypadku
nieprzyznania środków na sfinansowanie zamówienia zamawiający będzie zobowiązany uprzedzić
o tym wykonawców odpowiednio: w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji w
postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki albo negocjacji bez ogłoszenia albo
w zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie o cenę.
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 19 września 2018
r. będą miały zastosowanie dotychczas obowiązujące regulacje z art. 93 ust. 1a i 1b ustawy Pzp (art.
21 ustawy o zmianie PPP).

Zmiany w ustawie o umowie koncesji
W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
wprowadzono następujące zmiany:
1. modyfikacja art. 2 pkt 11 ustawy o umowie koncesji w zakresie definicji „zamawiającego”
(ujednolicenie z definicją praw szczególnych i wyłącznych zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy
Pzp);
2. modyfikacja odesłania zawartego w art. 8 ust. 3 ustawy o umowie koncesji poprzez
odniesienie do progu określonego w art. 4 tej ustawy tj. równowartości kwoty 30 000 euro
(a nie jak dotychczas do tzw. progu unijnego) w celu ustalenia obowiązku stosowania
przepisów ustawy do zawarcia umowy koncesji w przypadku, gdy łączna wartość
odrębnych części przedmiotu umowy koncesji jest równa lub przekracza tę kwotę;
3. modyfikacja brzmienia art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o umowie koncesji, w zakresie tzw.
koncesji mieszanych, normującego które przepisy będą miały zastosowanie do zawarcia
umowy koncesji w przypadku, gdy do poszczególnych części przedmiotu koncesji mają
zastosowanie przepisy odnoszące się do różnych rodzajów koncesji (dostosowanie do
regulacji art. 5d ust. 2 ustawy Pzp);
4. modyfikacja brzmienia ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz dodania pkt 3 w art. 10 ustawy o
umowie koncesji, w zakresie tzw. koncesji mieszanych, przesądzających które przepisy
należy stosować w przypadku, gdy przedmiot koncesji obejmuje różne rodzaje
działalności (dostosowanie do regulacji z art. 5e ustawy Pzp);
5. modyfikacja brzmienia art. 18 ust. 4 ustawy o umowie koncesji, poprzez uzupełnienie, że
przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej następuje „jeżeli
szacunkowa wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w
przepisach wydanych na podstawie ust. 2” (dostosowanie do regulacji z art. 11 ust. 7 i
7a ustawy Pzp).
Do postępowań o zawarcie umowy koncesji wszczętych przed dniem 19 września 2018 r. będą
miały zastosowanie przepisy art. 2 pkt 11, art. 8 ust. 3, art. 10 ust. 2 i 4 oraz art. 18 ust. 4 ustawy o
umowie koncesji w dotychczas obowiązującym brzmieniu (art. 21 ustawy o zmianie PPP).

