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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

(druk nr 964 )

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Art. 4.
Ustawy nie stosuje się do:
1) zamówień udzielanych na podstawie:

a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w
ustawie,

b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących
stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania
zamówień,

c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub
wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia
lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne
niż ustawa procedury udzielania zamówień;

2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności

zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem
papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,

b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami,
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń

pieniężnych;
2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:

a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie
odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej:

– prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń
pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,

– pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej,
finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania
akcji kredytowej,
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b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem
Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa;

3) zamówień, których przedmiotem są:
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
c) (uchylona),
d) (uchylona),
e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług

badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty
nie stanowią wyłącznie jego własności,

f) dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską,

g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych
przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,

h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności

dzierżawy i najmu,
j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów

wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z
transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub
kapitału,

k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu
przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji,

l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu
terytorialnego;

4) umów z zakresu prawa pracy;
4a) (uchylony);
5) zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji

niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, albo
zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub
istotny interes państwa;

5a) zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez
jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo
do świadczenia tych usług;

7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na
podstawie ustaw;

8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro;

9) (uchylony);
10) zamówień, których głównym celem jest:

a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci
telekomunikacyjnej lub
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b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej

sieci telekomunikacyjnej;
11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od

wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego,
12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
[13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ administracji

rządowej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są
spełnione następujące warunki:
a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania

zadań publicznych na rzecz tego organu administracji rządowej,
b) organ administracji rządowej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi
osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i
indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji
gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr
28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620).]

<13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy
publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są
spełnione następujące warunki:

a) zasadnicza cześć działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy
wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,

b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na
decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji
gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835).>

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ
O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010
r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685)

Art. 116.
[1. W przypadku wyrażenia zgody na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej, o której

mowa w art. 23 ustawy wymienionej w art. 1, instytucja ta może być utworzona poprzez
przekształcenie istniejącego gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej
na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.]
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<1. Instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w art. 23 ustawy wymienionej w
art. 1, może być utworzona poprzez przekształcenie istniejącego gospodarstwa
pomocniczego państwowej jednostki budżetowej na zasadach określonych w
przepisach wydanych na podstawie ust. 2.>

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przekształcenia
gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust.
1, w instytucje gospodarki budżetowej, z uwzględnieniem rozliczeń związanych z
zakończeniem działalności gospodarstw pomocniczych oraz zapewnieniem ciągłości
realizacji zadań i ich specyfiki.


