
Wśród wielu zmian należy wyróżnić: (i) 
wprowadzenie definicji umowy koncesji na 
roboty budowlane lub usługi, (ii) koniecz-
ność przeniesienia na koncesjonariusza ryzy-
ka operacyjnego związanego z  eksploatacją 
obiektów budowlanych lub wykonywaniem 
usług, obejmującego ryzyka związane z  po-
pytem i podażą, (iii) umożliwienie zamawiają-
cym sektorowym zawierania umów koncesji 
na roboty budowlane lub usługi, (iv) wprowa-
dzenie progu stosowania przepisów ustawy 
do zawierania umów o  wartości równej lub 
wyższej niż 30.000 euro, (v) wprowadzenie 
koncesji mieszanych obejmujących jedno-
cześnie różne rodzaje umów koncesji (robo-
ty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne 
szczególne usługi), (vi) wprowadzenie zasady 
przejrzystości postępowania koncesyjnego, 
polegającej na udzielaniu informacji z  nim 
związanych wyłącznie w  przypadkach prze-
widzianych w przepisach, w miejsce obecnie 
obowiązującej zasady jawności postępo-
wań koncesyjnych, (vii) przyznanie Prezesowi 
Urzędu Zamówień Publicznych kompetencji 
organu właściwego w sprawach umów kon-
cesji na roboty budowlane lub usługi.

Stosownie do postanowień art. 5 pkt 1 
Dyrektywy pojęcie „umowy koncesji” oznacza 
umowę, na podstawie, której zamawiający 
będzie powierzał wykonawcy wykonanie ro-
bót budowlanych lub świadczenie usług i za-
rządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem 
stanowiącym wyłącznie prawo do eksploata-
cji obiektu budowlanego lub wykonywania 
usług będących przedmiotem tej umowy, 
albo takie prawo wraz z płatnością.

Katalog zamawiających w  stosunku do 
podmiotów obowiązanych do stosowania 
ustawy z  dnia 9 stycznia 2009  r. o  koncesji 
na roboty budowlane lub usługi ulegnie roz-

szerzeniu o  zamawiających sektorowych, tj. 
jednostki sektora finansów publicznych, pod-
mioty prawa publicznego i przedsiębiorstwa 
publiczne, którzy staną się uprawnieni do za-
wierania umów koncesji w  celu prowadze-
nia zdefiniowanej w słowniczku ustawowym 
działalności sektorowej, polegającej m.in. na: 
wydobywaniu gazu ziemnego i  ropy nafto-
wej oraz jej naturalnych pochodnych, po-
szukiwaniu, rozpoznawaniu i  wydobywaniu 
węgla brunatnego, węgla kamiennego i  in-
nych paliw stałych czy tworzeniu sieci prze-
znaczonych do świadczenia publicznych 
usług związanych z produkcją, przesyłaniem 
lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub 
ciepła lub dostarczaniu energii elektrycznej, 
gazu, ciepła do takich sieci lub kierowaniu ta-
kimi sieciami.

Ustawa ma dotyczyć umów koncesji na 
roboty budowlane lub usługi, których war-
tość jest równa lub przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. 
Rozwiązanie jest spójne z progiem stosowa-
nia ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt ustawy wprowadza również nową 
definicję szacunkowej wartości umowy kon-
cesji, którą jest całkowity przychód koncesjo-
nariusza uzyskany w okresie obowiązywania 
umowy, bez VAT, w odróżnieniu od kosztu ro-
bót oraz szacunkowej całkowitej wartości do-
staw dla koncesji na roboty budowlane albo 
szacunkowego kosztu świadczonych usług 
dla koncesji na usługi w obecnej ustawie kon-
cesyjnej. Proponuje się, aby szacunkową war-
tością umowy koncesji na roboty budowlane 
lub usługi był całkowity przychód koncesjo-
nariusza uzyskiwany w okresie obowiązywa-
nia umowy netto (bez podatku od towarów 
i  usług), oszacowany przez zamawiającego 
z należytą starannością, z tytułu wynagrodze-

nia za roboty budowlane lub usługi, będące 
przedmiotem koncesji oraz dostawy towa-
rzyszące takim robotom lub usługom.

W projektowanych przepisach proponuje 
się także, że dokumenty koncesji będą okre-
ślać wymagane cechy robót budowlanych 
lub usług, będących przedmiotem umowy 
koncesji, odnoszące się do wymogów tech-
nicznych i funkcjonalnych.

Co ważne, umowa koncesji będzie mo-
gła być zawarta wyłącznie na czas oznaczo-
ny, co jest ściśle związane z  charakterem 
umów koncesji, przy czym umowy konce-
sji są z reguły umowami długoterminowymi. 
W  przypadku umów koncesji zawieranych 
na okres powyżej 5 lat, czas obowiązywania 
koncesji nie będzie mógł przekraczać okre-
su, w  którym koncesjonariusz będzie mógł 
w  uzasadniony sposób oczekiwać odzyska-
nia nakładów inwestycyjnych na wykonanie 
robót budowlanych lub świadczenie usług 
wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, 
z  uwzględnieniem inwestycji poczynionych 
do celów wyliczeń, które obejmują zarówno 
inwestycje początkowe, jak i  inwestycje po-
czynione w okresie obowiązywania koncesji.

Powyżej przedstawiono tylko niektóre 
z  założeń projektowanej ustawy. Należy za-
znaczyć, iż projekt znajduje się na szczeblu 
Rady Ministrów i  przyjęte w  nim regulacje 
mogą ulec zmianie w dalszej części procesu 
legislacyjnego.

Bartosz Kopik
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski 
i Wspólnicy Sp. k.

Projekt ustawy o umowach 
koncesji na roboty 
budowlane lub usługi
Dnia 24 maja 2016 r. rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budow-
lane lub usługi mający na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzie-
lania koncesji („Dyrektywa”). Nowa ustawa ma wprowadzić szereg uregulowań dotychczas 
nieznanych ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 roku.
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