
Warszawa, dnia 25 maja 2017 r.

Poz. 1017

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,  
dotyczących zawierania umów koncesji

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 
(Dz. U. poz. 1920) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:

1) ogłoszenia o koncesji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wstępnego ogłoszenia informacyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) ogłoszenia o zmianie umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. 1. W postępowaniach o zawarcie umowy koncesji wszczętych na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o kon-
cesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejsze-
go rozporządzenia, do ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych przepisów niniejszego rozporządze-
nia nie stosuje się.

2. W postępowaniach o zawarcie umowy koncesji, wszczętych na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. 
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia, zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji na usługi przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia jest skuteczne.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

1)  Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów 
(Dz. U. poz. 1595).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogło-
szenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 311), które traci moc z dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).
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Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

            OGŁOSZENIE O KONCESJI 

 

Zamieszczenie ogłoszenia jest obowiązkowe1) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I.1 NAZWA I ADRES  
 

Nazwa (firma): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Krajowy numer identyfikacyjny2): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
________________________________________________________________________________________________ 

 
I.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
   Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
        (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)/podmiot prawa publicznego/                                                  
   Inny podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na  
        roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), zwanej dalej „ustawą o umowie koncesji” (proszę określić):  
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                 
1) Dotyczy ogłoszenia o koncesji odnoszącego się do umowy koncesji, której szacunkowa wartość jest równa lub 

przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). 

2) Podać numer NIP lub REGON. 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. (poz. 1017)

Załącznik nr 1

WZÓR
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I.3 KOMUNIKACJA 
 

 Dostęp do dokumentów koncesji można uzyskać pod adresem (URL) (w postępowaniach podzielonych na 
etapy informację tę można podać w zaproszeniu do składania ofert): 

______________________________________________________________________________________________ 

 Część dokumentów koncesji zostanie udostępniona w inny sposób niż za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej z uwagi na szczególne względy techniczne lub związane z bezpieczeństwem (w postępowaniach 
podzielonych na etapy informację tę można podać w zaproszeniu do składania ofert): 

______________________________________________________________________________________________ 

Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

 Na adres3): __________________________________________________________________________________ 

 Elektronicznie na adres: ______________________________________________________________________ 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI 

II.1 Nazwa:  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
___________________________________________________________________ 

 

 Umowa koncesji będzie finansowana ze środków pochodzących z projektu/programu Unii Europejskiej 

Nazwa i numer projektu/programu: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

II.2 Rodzaj umowy koncesji: 

Roboty budowlane                             

 

Usługi                                       

II.3 Informacja o częściach 

 Przedmiot umowy koncesji podzielony jest na części  

Oferty można składać w odniesieniu do: 

 Wszystkich części 

 Maksymalnej liczby części [………]   

 Wyłącznie jednej części 

  Maksymalna liczba części przedmiotu umowy koncesji, w których umowa może być zawarta z tym samym  
      wykonawcą: [………]   

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy koncesji łącznie w odniesieniu do następujących części lub 
      grup części: 

________________________________________________________________________________________________  

                                                 
3) Adres pocztowy, numer faksu. 
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II.4 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji4) (wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych, a w przypadku gdy 
przedmiot umowy koncesji nie jest dzielony na części – także rodzaj i ilość robót budowlanych lub usług lub określenie 
zapotrzebowania i wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o umowie koncesji): 
________________________________________________________________________________________________ 

 

II.5 Główny kod CPV:                                            . . . -  
       Dodatkowe kody CPV (jeżeli dotyczy):           . . . - 5) 

II.6 Szacunkowa wartość umowy koncesji6) (jeżeli dotyczy) 

       Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

II.7 Okres obowiązywania umowy koncesji7) 

Okres w miesiącach:     lub    dniach:  
lub  

data rozpoczęcia:  / /   (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  / /  (dd/mm/rrrr) 

II.8 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy):  

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4) W przypadku podziału przedmiotu umowy koncesji na części należy wypełnić załącznik I oddzielnie dla każdej 

części. 
5) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
6) W przypadku podziału przedmiotu umowy koncesji na części, szacunkową wartość umowy koncesji dla poszczególnych 

części podać w załączniku I (oddzielnie dla każdej części). 
7) Zastosować tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy koncesji nie jest podzielony na części; w przypadku podziału 

przedmiotu umowy koncesji na części okres obowiązywania umowy koncesji dla poszczególnych części podać 
w załączniku I (oddzielnie dla każdej części). 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM, FINANSOWYM, 
TECHNICZNYM I ZAWODOWYM ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI 
 
III.1. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

III.1.1 Kryteria dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej (jeżeli dotyczy)   
 
Wykaz kryteriów kwalifikacji wraz z krótkim opisem oraz ze wskazaniem minimalnego poziomu spełniania 
kryterium, jeżeli jest wymagany:   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

III.1.2 Kryteria dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (jeżeli dotyczy) 
 
Wykaz kryteriów wraz z krótkim opisem oraz ze wskazaniem minimalnego poziomu spełniania kryterium, jeżeli jest 
wymagany:  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

  Umowa koncesji jest zastrzeżona dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest 
       społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
       i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo w rozumieniu właściwych przepisów państw  
       członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osób defaworyzowanych 

Minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych wynosi: [………] %8) osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja osób niepełnosprawnych 

III.1.3 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
III.2 PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 

III.2.1 Podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 ustawy o umowie koncesji 

 Zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji w oparciu 
o podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 ustawy o umowie koncesji9) 

Podstawy, w oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania (należy wypełnić w przypadku, gdy 
zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców w oparciu o podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 
ustawy o umowie koncesji): 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy o umowie koncesji 

                                                 
8) Nie mniej niż 30%. 
9) Wyłącznie w przypadku zamawiających, innych niż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którzy mają obowiązek wykluczania wykonawców 
w oparciu o podstawy z art. 32 ust. 1 ustawy o umowie koncesji. 
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 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 9 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 10 ustawy o umowie koncesji 

III.2.2 Podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesji 
 

 Zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji na 
podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesji 

 
Podstawy, w oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania (należy wypełnić w przypadku, gdy 
zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców w oparciu o podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 2 
ustawy o umowie koncesji): 
 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 7 ustawy o umowie koncesji 

 podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 8 ustawy o umowie koncesji 

______________________________________________________________________________________________ 
III.2.3 Podstawy wykluczenia podwykonawców 
 

 Zamawiający przewiduje zastosowanie podstaw wykluczenia przewidzianych dla wykonawców także do  
      bezpośrednich podwykonawców koncesjonariusza  
 

 Zamawiający przewiduje zastosowanie podstaw wykluczenia przewidzianych dla wykonawców także do  
      dalszych podwykonawców koncesjonariusza  
 
III.2.4 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): 
______________________________________________________________________________________________ 

 
III.3 DOKUMENTY ŻĄDANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 
KRYTERIÓW KWALIFIKACJI ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I WYMAGANIA 
ZWIĄZANE ZE SKŁADANYMI DOKUMENTAMI  
 

III.3.1 Wymagania związane ze składaniem oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikacji oraz braku podstaw 
wykluczenia: 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

III.3.2 Wykaz dokumentów, ich zakres oraz sposób składania dokumentów na potwierdzenie spełniania kryteriów 
kwalifikacji: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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III.3.3 Wykaz dokumentów, ich zakres oraz sposób składania dokumentów na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia: 
_________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
III.3.4 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

III.4 INNE DOKUMENTY  

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
III.5 WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY KONCESJI 

III.5.1 Minimalne wymagania10) (jeżeli dotyczy): 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 

III.5.2   Realizacja przedmiotu umowy koncesji jest zastrzeżona przepisami ustawowymi lub  
           administracyjnymi dla określonych zawodów11) (dotyczy umowy koncesji na usługi) 

Wykaz aktów prawnych, z których wynika zastrzeżenie: 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

III.5.3 Wymagania związane z realizacją umowy koncesji (jeżeli dotyczy): 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

III.5.4   Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk osób wyznaczonych do realizacji umowy koncesji  
           wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób  

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1 Zamawiający zaprasza do składania: 

 ofert albo  

 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji 

IV.2 Termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data:  / /    (dd/mm/rrrr)  Godzina:  :   (hh/mm)   

 

IV.3 Języki, w których można sporządzać oferty albo wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

____________________________________________________________________________________________ 
 

                                                 
10) Wymagania techniczne, funkcjonalne i prawne, którym ma odpowiadać oferta (w znaczeniu materialnym). 
11) Wymienić przepisy mające zastosowanie. 
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IV.4 Zasady,  którymi zamawiający będzie kierował się przy ograniczaniu liczby wykonawców, którzy zostaną 
zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 Minimalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: [………]   

 

 Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: [………]   

Obiektywne i niedyskryminacyjne zasad, którymi zamawiający będzie kierował się przy ograniczaniu liczby  

wykonawców zapraszanych do udziału w postępowaniu: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

IV.5 Kryteria oceny ofert 

Kryteria i ich opis: 

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

6.                                     
 

IV.6 Unieważnienie postępowania 
 

 Przewiduje się unieważnienie postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części umowy koncesji, nie zostaną przyznane  

IV. 7 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA V: INFORMACE UZUPEŁNIAJĄCE  
V.1 Zmiana umowy 

 Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  
      zostanie dokonany wybór wykonawcy: 

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
V.2 Informacje o charakterze poufnym 
 
Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
________________________________________________________________________________________________ 
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V.3 WNOSZENIE ODWOŁAŃ 

V.3.1 Organ właściwy do rozpoznawania odwołań 
 
Nazwa: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
V.3.2 Informacje na temat terminów wnoszenia odwołań: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
V.3.3 Podmiot udostępniający informacje na temat odwołań 
 
Nazwa: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
V.3.4 Informacje dodatkowe: 
________________________________________________________________________________________________ 
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ZAŁĄCZNIK I  
INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI PRZEDMIOTU UMOWY KONCESJI 

Część nr                     Nazwa  ________________________________________________________________ 

1) Krótki opis przedmiotu umowy koncesji (rodzaj i ilość usług albo robót budowlanych lub określenie 
zapotrzebowania i wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o umowie koncesji): 

________________________________________________________________________________  
 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

Główny kod CPV . . .  -  

Dodatkowe kody CPV 
(jeżeli dotyczy)  

. . .  -  

3) Szacunkowa wartość części przedmiotu umowy koncesji: 

Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania 

Okres w miesiącach:      lub    dniach:  
lub  

data rozpoczęcia:  / /   (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  / /   (dd/mm/rrrr) 
 

5) Kryteria oceny ofert 

Kryteria i ich opis: 

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     
 
5.                                     

 

6) Informacje dodatkowe: 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części) --------- 
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WSTĘPNE OGŁOSZENIE 
INFORMACYJNE  

Usługi społeczne i inne szczególne usługi 

 

Zamieszczenie ogłoszenia jest obowiązkowe1) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 

I.1 NAZWA I ADRES 
 

Nazwa (firma): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Krajowy numer identyfikacyjny2): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
I.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

                                                 
1) Dotyczy wstępnego ogłoszenia informacyjnego odnoszącego się do umowy koncesji, której szacunkowa 

wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). 

2) Podać numer NIP lub REGON. 

 Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

Załącznik nr 2
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   Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
        (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)/podmiot prawa publicznego/  
   Inny podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na  
        roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) (proszę określić):  
         ___________________________________________________________________________________________ 
 

I.3 KOMUNIKACJA 

 Dostęp do dokumentów koncesji można uzyskać pod adresem (w postępowaniach podzielonych na etapy 
informację tę można podać w zaproszeniu do składania ofert): 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacje dodatkowe: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI 

II.1 Nazwa:  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ___________________________________________________________________ 

 

 Umowa koncesji będzie finansowana ze środków pochodzących z projektu/programu Unii Europejskiej  

Nazwa i numer projektu/programu:  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

II.2 Rodzaj umowy koncesji: usługi  

II.3 Informacja o częściach (jeżeli jest znana) 

  Przedmiot umowy koncesji podzielony jest na części  

II.4 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji (wielkość lub zakres usług, a w przypadku gdy przedmiot umowy koncesji 
nie jest dzielony na części – także rodzaj i ilość usług lub określenie zapotrzebowania i wymagań dotyczących przedmiotu 
umowy koncesji, jeżeli są znane): 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

II.5     Główny kod CPV           . . . -  
           Dodatkowe kody CPV   . . . - 3) 

                                                 
3) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
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II.6 Szacunkowa wartość umowy koncesji4) (jeżeli dotyczy)  

       Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

II.7 Okres obowiązywania umowy koncesji5) (jeżeli jest znany) 

Okres w miesiącach:     lub    dniach:  
lub  

data rozpoczęcia:  / /  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  / /  (dd/mm/rrrr) 

II.8 Informacje dodatkowe: 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM, TECHNICZNYM I ZAWODOWYM ORAZ PODSTAWY 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI 

III.1 Kryteria kwalifikacji do udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)  
 
Wykaz kryteriów kwalifikacji wraz z krótkim opisem oraz krótkim opisem zasad, na jakich będą one stosowane: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

III.2     Umowa koncesji jest zastrzeżona dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem 
jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo w rozumieniu właściwych przepisów 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osób defaworyzowanych 

III.3 Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania (jeżeli dotyczy) 

 
Podstawy, w oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania: 
______________________________________________________________________________________________ 

 

III.4 Informacje dodatkowe: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4) Podać szacunkowy rząd wartości, a w przypadku podziału przedmiotu umowy koncesji na części – szacunkowy rząd 

wartości umowy koncesji dla poszczególnych części podać na formularzach załącznika I (oddzielnie dla każdej części). 
5) Podać przewidywany okres lub termin; zastosować tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy koncesji nie jest 

podzielony na części; w przypadku podziału przedmiotu umowy koncesji na części, przewidywany okres obowiązywania 
umowy koncesji dla poszczególnych części podać na formularzach załącznika I (oddzielnie dla każdej części). 
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III.5 WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY KONCESJI 

III.5.1 Minimalne wymagania6) (jeżeli dotyczy): 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 

III.5.2   Realizacja przedmiotu umowy koncesji jest zastrzeżona przepisami ustawowymi lub  
           administracyjnymi dla określonych zawodów7)  

Wykaz aktów prawnych, z których wynika zastrzeżenie: 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

III.5.3 Wymagania związane z realizacją umowy koncesji (jeżeli dotyczy): 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

III.5.4   Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk osób wyznaczonych do realizacji umowy koncesji  
           wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób (jeżeli dotyczy)  

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1 Krótki opis elementów planowanej procedury zawarcia umowy koncesji i jej przebiegu: 

________________________________________________________________________________________________ 

IV.2 Termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 

Data:  / /    (dd/mm/rrrr)  Godzina:  :   (hh/mm)   

IV.3 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6) Wymagania techniczne, funkcjonalne i prawne, którym ma odpowiadać oferta (w znaczeniu materialnym). 
7) Wymienić przepisy mające zastosowanie. 
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SEKCJA V: INFORMACE UZUPEŁNIAJĄCE  

V.1 WNOSZENIE ODWOŁAŃ 

V.1.1 Organ właściwy do rozpoznawania odwołań 
 
Nazwa: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
V.1.2 Informacje na temat terminów wnoszenia odwołań: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
V.1.3 Podmiot udostępniający informacje na temat odwołań 
 
Nazwa: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
V.1.4 Informacje dodatkowe: 
________________________________________________________________________________________________ 
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ZAŁĄCZNIK I  
INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI PRZEDMIOTU UMOWY KONCESJI 

Część nr                    Nazwa  ________________________________________________________________ 

1) Krótki opis przedmiotu umowy koncesji8) (rodzaj i ilość usług albo robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania 
i wymagań):  

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot . . . -  

 
Dodatkowe przedmioty 
 

. . . -  

. . . -  

3) Szacunkowa wartość części przedmiotu umowy koncesji9): 

Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

4) Czas trwania lub termin wykonania10) (jeżeli jest znany) 

Okres w miesiącach:     lub    dniach:  
lub  

data rozpoczęcia:  / /  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  / /  (dd/mm/rrrr) 
 

5) Informacje dodatkowe: 
________________________________________________________________________________________________ 

 

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części) --------- 
 

 

 

                                                 
8)  W przypadku podziału przedmiotu umowy koncesji na części należy wypełnić załącznik I oddzielnie dla każdej części. 
9) Podać szacunkowy rząd wartości umowy koncesji dla poszczególnych części (oddzielnie dla każdej części). 
10) Podać przewidywany okres lub termin oddzielnie dla każdej części. 



Dziennik Ustaw – 17 –  Poz. 1017

 
   

 

Załącznik nr 3 

 WZÓR 

                

 

1/3 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY1) 
Nazwa (firma): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Krajowy numer identyfikacyjny2): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI1) 

II.1 Nazwa: ________________________________________________________________________________________ 

 

II.2 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1) Zgodnie z informacjami, które zostały zamieszczone w zmienianym ogłoszeniu. 
2) Podać numer NIP lub REGON. 

  
Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
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II.3           Główny kod CPV:                                        . . . -  
                 Dodatkowe kody CPV (jeżeli dotyczy):       . . . - 3) 

 

II.4 Rodzaj umowy koncesji: 

Roboty budowlane                      

 

Usługi                                       

II.5 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji4) (wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych, a w przypadku gdy 
przedmiot umowy koncesji nie jest dzielony na części – także rodzaj i ilość robót budowlanych lub usług lub określenie 
zapotrzebowania i wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji 
na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920)): 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
SEKCJA III: ZMIENIANE OGŁOSZENIE 
 

Numer ogłoszenia: _________________________________________________________________________________  

Data zamieszczenia ogłoszenia: / /  (dd/mm/rrrr)  

 
SEKCJA IV: INFORMACJA O ZMIANACH 
IV.1 Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy) 

Miejsce, w którym znajduje 
się zmieniany tekst (podać 
 nr sekcji i pkt) 

              W ogłoszeniu jest               W ogłoszeniu powinno być 

 
Numer sekcji:   
Część nr5): 

 
 

 
 

                                                 
3) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
4) W przypadku podziału przedmiotu umowy koncesji na części wypełnić sekcję II także oddzielnie dla każdej części, 

której dotyczy zmiana ogłoszenia. 
5) Jeżeli dotyczy. 
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IV.2 Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy) 

Miejsce, w którym należy 
dodać tekst (podać nr sekcji 
i pkt): 

                                               Tekst dodawany 

 

 
Numer sekcji:   
Część nr5): 

 

 

 
 
 

IV.3 Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy): 
__________________________________________________________________________________________________ 

                           ----------- (Wykorzystać sekcję IV formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ----------- 
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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA 
UMOWY KONCESJI 

 

Zamieszczenie ogłoszenia jest nieobowiązkowe 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 
I.1 NAZWA I ADRES 
 

Nazwa (firma): 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Krajowy numer identyfikacyjny1): 
______________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
I.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
   Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
        (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)/podmiot prawa publicznego/                                                  
   Inny podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na  
        roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), zwanej dalej „ustawą o umowie koncesji” (proszę określić):  
_____________________________________________________________________________________________ 
   

                                                 
1) Podać numer NIP lub REGON. 

 Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI 
 

II.1 Nazwa: 

______________________________________________________________________________________________ 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Umowa koncesji będzie finansowana ze środków pochodzących z projektu/programu Unii Europejskiej 

      Nazwa i numer projektu/programu: 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

II.2 Rodzaj umowy koncesji: 

Roboty budowlane                      Usługi                                       

II.3 Informacja o częściach  

  Przedmiot umowy koncesji podzielony jest na części 

II.4 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji (wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych, a w przypadku 
gdy przedmiot umowy koncesji nie jest dzielony na części – także rodzaj i ilość robót budowlanych lub usług lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o umowie koncesji): 

______________________________________________________________________________________________ 

 

II.5    Główny kod CPV:                                      . . . -  
           Dodatkowe kody CPV (jeżeli dotyczy):    . . . - 2) 

II.6 Szacunkowa wartość umowy koncesji 

      Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

II.7 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
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SEKCJA III: ZAMIAR ZAWARCIA UMOWY KONCESJI3)
 

III.1 Część przedmiotu umowy koncesji (jeżeli dotyczy) 

Zamiar zawarcia umowy koncesji dotyczy części nr [……….] 

 

Nazwa: 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

III.2 Wartość umowy koncesji 

Szacunkowa wartość umowy koncesji:  Wartość bez VAT: [………]      Waluta: [……….] 

Wartość zawieranej umowy koncesji:    Wartość bez VAT: [………]      Waluta: [……….] 

III.3 Data podjęcia decyzji o zamiarze zawarcia umowy koncesji:   / /  (dd/mm/rrrr) 

III.4 Wykonawca 

   Umowa koncesji zostanie zawarta z grupą wykonawców 

   W grupie wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa będzie wykonawca z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw4) 

Imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy, z którym zamawiający zamierza zawrzeć umowę koncesji5): 

_____________________________________________________________________________________________ 

Krajowy numer identyfikacyjny wykonawcy5), 1): 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy (państwo, kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu i lokalu)5): 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

III.5 Podwykonawstwo 

  W ramach umowy koncesji przewidywane jest wykonanie części przedmiotu umowy koncesji przez 
podwykonawców6) 

Zakres lub wartość procentowa części przedmiotu umowy koncesji, która zostanie powierzona podwykonawcom: 
___________/ [……….] %  

Krótki opis części przedmiotu umowy koncesji, przewidzianej do realizacji przez podwykonawców: 
______________________________________________________________________________________________  

Szacunkowa wartość części przedmiotu umowy koncesji, przewidzianej do realizacji przez podwykonawców: 
wartość bez VAT: [………]    waluta: [……….] 

III.6 Podstawa prawna postępowania o zawarcie umowy koncesji 

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. [……….] ustawy o umowie koncesji. 

                                                 
3) W przypadku podziału przedmiotu umowy koncesji na części informacje w sekcji III podać odrębnie dla każdej 

części. 
4) W rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. 
5) Podać odrębnie dla każdego wykonawcy z grupy. 
6) Jeżeli jest znane. 
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III.7 Uzasadnienie zamiaru zawarcia umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia 

Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowanej podstawy zawarcia umowy koncesji – wyjaśnienie zamiaru zawarcia 
umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia: 
______________________________________________________________________________________________  

III.8 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
SEKCJA IV: INFORMACE UZUPEŁNIAJĄCE  

IV.1 WNOSZENIE ODWOŁAŃ 

IV.1.1 Organ właściwy do rozpoznawania odwołań 
 
Nazwa: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
IV.1.2 Informacje na temat terminów wnoszenia odwołań: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
IV.1.3 Podmiot udostępniający informacje na temat odwołań 
 
Nazwa: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
IV.1.4 Informacje dodatkowe: 
________________________________________________________________________________________________ 
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OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 
KONCESJI 
 

 Zamieszczenie ogłoszenia jest obowiązkowe1) 

 Zamieszczenie ogłoszenia jest nieobowiązkowe2) 

 
Umowa koncesji była przedmiotem: 

OGŁOSZENIA O KONCESJI/OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 
KONCESJI/WSTĘPNEGO OGŁOSZENIA INFORMACYJNEGO3) 

Numer ogłoszenia: _________________________________________________________________________________  

Data zamieszczenia ogłoszenia: / /  (dd/mm/rrrr)  

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 

I.1 NAZWA I ADRES 
 

Nazwa (firma): 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Krajowy numer identyfikacyjny4): 
__________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                 
1) Dotyczy ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji, poprzedzonego ogłoszeniem o koncesji lub ogłoszeniem o zamiarze 

zawarcia umowy koncesji, odnoszącego się do umowy koncesji, której szacunkowa wartość jest równa lub przekracza 
kwotę, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 
(Dz. U. poz. 1920), i jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 tej ustawy. 

2) Dotyczy ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji, poprzedzonego ogłoszeniem o koncesji, wstępnym ogłoszeniem 
informacyjnym lub ogłoszeniem o zawarciu umowy koncesji, odnoszącego się do umowy koncesji, której szacunkowa 
wartość jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

3) Podać informację o uprzednio opublikowanym ogłoszeniu/ogłoszeniach dotyczących przeprowadzonego postępowania. 
4) Podać numer NIP lub REGON. 

 Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

Załącznik nr 5
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Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
I.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
   Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
        (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)/podmiot prawa publicznego/                                                  
   Inny podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na  
        roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), zwanej dalej „ustawą o umowie koncesji” (proszę określić):  
_________________________________________________________________________________________________ 
   
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI 

II.1 Nazwa:  

__________________________________________________________________________________________________ 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):___________________________________________________________________ 

 

 Umowa koncesji będzie finansowana ze środków pochodzących z projektu/programu Unii Europejskiej 

      Nazwa i numer projektu/programu:  

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

II.2 Rodzaj umowy koncesji: 

Roboty budowlane                      Usługi                                       

II.3 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji (wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych, a w przypadku gdy 
przedmiot umowy koncesji nie jest dzielony na części – także rodzaj i ilość robót budowlanych lub usług lub określenie 
zapotrzebowania i wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o umowie koncesji, jeżeli są znane): 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

II.4 Informacja o częściach  

 Przedmiot umowy koncesji został podzielony na części   
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II.5 Główny kod CPV                                       . . . -  
       Dodatkowe kody CPV (jeżeli dotyczy):     . . . - 5) 
 

II.6 Szacunkowa wartość umowy koncesji 

Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

 Metody wykorzystane do obliczenia szacunkowej wartości umowy koncesji nie były określone w innych  
     dokumentach koncesji 

Opis metod wykorzystanych do obliczenia szacunkowej wartości umowy koncesji: 
__________________________________________________________________________________________________ 

II.7 Całkowita wartość zawartej umowy koncesji 

Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

II.8 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
SEKCJA III: ZAWARCIE UMOWY KONCESJI6) 

III.1 Część przedmiotu umowy koncesji (jeżeli dotyczy) 

 Zawarcie umowy koncesji dotyczy części nr [……….] 

Nazwa ___________________________________________________________________________________________ 

III.2 Krótki opis przedmiotu zawartej umowy koncesji7) (wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych): 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

III.3 Zastosowana procedura zawarcia umowy koncesji (podstawowa charakterystyka postępowania) 

________________________________________________________________________________________________ 

 Zostało przeprowadzone postępowanie o zawarcie umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o koncesji8) 

Postępowanie zostało wszczęte w oparciu o art. [……….] ustawy o umowie koncesji. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowanej podstawy przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji bez 
uprzedniej publikacji ogłoszenia: 
_______________________________________________________________________________________________   

 

                                                 
5) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
6)  W przypadku podziału przedmiotu umowy koncesji na części informacje w sekcji III podać  dla tej części, której dotyczy 

ogłoszenie. 
7)  W przypadku gdy ogłoszenie nie dotyczy części przedmiotu umowy koncesji, ponieważ przedmiot umowy koncesji nie 

był podzielony na części, należy wpisać „jak w pkt II.3”. 
8) Nie dotyczy umów koncesji na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 
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III.4 Kryteria oceny ofert zastosowane w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (w kolejności od najważniejszego 
do najmniej ważnego, jeżeli dotyczy) 

Kryteria i ich opis: 

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

6.                                     

III.5 Liczba ofert (jeżeli dotyczy): 

Liczba złożonych ofert  [……….] 

Liczba ofert złożonych przez wykonawców należących do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw [……….] 

Liczba ofert złożonych przez wykonawców z innych państw członkowskich UE [……….] 

Liczba ofert złożonych przez wykonawców z innych państw, niebędących członkami UE [……….] 

Liczba ofert złożonych drogą elektroniczną [……….] 

III.6 Wartość umowy koncesji 

Szacunkowa wartość umowy koncesji:  Wartość bez VAT: [………]      Waluta: [……….] 

Wartość zawartej umowy koncesji:  Wartość bez VAT: [………]      Waluta: [……….]  

Zasadnicze warunki finansowe zawartej umowy koncesji (ceny, przychody z opłat i kar, nagrody i płatności na rzecz 
koncesjonariusza, dotacje i przychody od osób trzecich, wartość dostaw i usług udostępnianych koncesjonariuszowi przez 
zamawiającego, wartość opcji):  

__________________________________________________________________________________________________ 

III.7 Data zawarcia umowy koncesji:   / /  (dd/mm/rrrr) 

III.8 Okres obowiązywania umowy koncesji 

Okres obowiązywania umowy koncesji w miesiącach [………]  albo w dniach [………], albo 

Początek terminu obowiązywania umowy koncesji / /  (dd/mm/rrrr) 

Koniec terminu obowiązywania umowy koncesji    / /  (dd/mm/rrrr) 

III.9 Wykonawca 

    Umowa koncesji została zawarta z grupą wykonawców 

    Koncesjonariuszem został wykonawca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw9) 

    Koncesjonariuszem został wykonawca z innego państwa członkowskiego UE  

    Koncesjonariuszem został wykonawca z innego państwa, niebędącego członkiem UE 

 

                                                 
9) W rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. 
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Imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy10): 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Krajowy numer identyfikacyjny4): 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

III.10 Podwykonawstwo 

  Przewidywane jest wykonanie części przedmiotu umowy koncesji przez podwykonawców11) 

Zakres lub wartość procentowa części przedmiotu umowy koncesji, która zostanie powierzona podwykonawcom: 
_____________________ / [……….] %.  

Krótki opis części przedmiotu umowy koncesji, przewidzianej do realizacji przez podwykonawców: 
__________________________________________________________________________________________________  

Szacunkowa wartość części przedmiotu umowy koncesji, przewidzianej do realizacji przez podwykonawców:  

Wartość bez VAT: [………]    Waluta: [……….] 

III.11 Informacje dodatkowe: 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

                                                 
10) Wszystkie rubryki tabeli wypełnić odrębnie dla każdego koncesjonariusza z grupy. 
11) Jeżeli jest znane. 
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Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE  
UMOWY KONCESJI 

 

 Zamieszczenie ogłoszenia jest obowiązkowe1) 

 Zamieszczenie ogłoszenia jest nieobowiązkowe2) 

 
Umowa koncesji była przedmiotem OGŁOSZENIA O ZAWARCIU UMOWY KONCESJI:  

Numer ogłoszenia: __________________________________________________________________________________  

Data zamieszczenia ogłoszenia: / /  (dd/mm/rrrr)  

 Ogłoszenie było poprzedzone innym ogłoszeniem o zmianie umowy koncesji 
Numer ogłoszenia: __________________________________________________________________________________  

Data zamieszczenia ogłoszenia: / /  (dd/mm/rrrr)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I.1 NAZWA I ADRES  
 

Nazwa (firma): 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Krajowy numer identyfikacyjny3): 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                 
1) Dotyczy ogłoszenia o zmianie umowy koncesji, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 21 października 

2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), której wartość jest mniejsza od kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 tej ustawy.  

2) Dotyczy ogłoszenia o zmianie umowy koncesji, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 21 października 
2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, której wartość jest równa lub przekracza kwotę, o której 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 tej ustawy. 

3) Podać numer NIP lub REGON. 

Załącznik nr 6
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Miejscowość: Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

I.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
   Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
        (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)/podmiot prawa publicznego/                                                  
   Inny podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na  
        roboty budowlane lub usługi (proszę określić):  
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI 

II.1 Nazwa: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 Umowa koncesji będzie finansowana ze środków pochodzących z projektu/programu Unii Europejskiej  

      Nazwa i numer projektu/programu:  

________________________________________________________________________________________________ 

 
II.2 Rodzaj umowy koncesji: 

Roboty budowlane                      

 

Usługi                                       

II.3 Informacja o częściach 

  Przedmiot umowy koncesji jest podzielony na części  

 

Zmiana umowy koncesji dotyczy części nr [……] 

 

II.4 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji (wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych, a w przypadku gdy 
przedmiot umowy koncesji nie jest dzielony na części – także rodzaj i ilość robót budowlanych lub usług lub określenie 
zapotrzebowania i wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji 
na roboty budowlane lub usługi): 

__________________________________________________________________________________________________ 
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II.5 Główny kod CPV                                       . . .  -  
       Dodatkowe kody CPV (jeżeli dotyczy):     . . .  - 4) 

 

II.6 Okres obowiązywania umowy koncesji 

Okres obowiązywania umowy koncesji w miesiącach [………]  albo w dniach [………], albo 

Początek terminu obowiązywania umowy koncesji / /  (dd/mm/rrrr) 

Koniec terminu obowiązywania umowy koncesji    / /  (dd/mm/rrrr) 

II.7 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

SEKCJA III: ZAWARCIE UMOWY KONCESJI 

III.1 Data zawarcia umowy koncesji:     / /  (dd/mm/rrrr) 

III.2 Zawarcie umowy koncesji 

 Umowa koncesji została zawarta z grupą wykonawców 

 

III.3 Nazwa i adres koncesjonariusza5) 

Nazwa (firma): 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
 

E-mail: 
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Państwo/województwo: 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

 Koncesjonariusz jest wykonawcą reprezentującym sektor małych i średnich przedsiębiorstw6) 

III.4 Informacja na temat wartości zawartej umowy koncesji:  

Wartość (bez VAT)  [………]      Waluta [………]      

III.5 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy):  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                 
4) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
5) Zastosować odrębnie w odniesieniu do każdego koncesjonariusza z grupy. 
6) W rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. 
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SEKCJA IV: ZMIANA UMOWY KONCESJI 

IV.1 Data zmiany umowy:     / /  (dd/mm/rrrr) 

IV.2 Opis zmian (rodzaj i zakres zmian, wraz z podaniem informacji o poprzednich zmianach w umowie):  

__________________________________________________________________________________________________ 
 
IV.3 Uzasadnienie dokonywanych zmian:   
 

 Zmiany dotyczą zamawiania od dotychczasowego koncesjonariusza dodatkowych usług lub robót budowlanych, 
nieobjętych umową koncesji, o ile stały się niezbędne, pod warunkiem że zmiana koncesjonariusza: 
a) nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności 

lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach umowy koncesji, 
b) spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego 

 
Opis przyczyn ekonomicznych lub technicznych, związanych z niedogodnościami lub znacznym zwiększeniem kosztów, 
uniemożliwiających zmianę wykonawcy: _______________________________________________________________ 
 

 Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć 

 
Opis okoliczności, ze względu na które zmiana umowy jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru 
tych okoliczności:  
_________________________________________________________________________________ 
 
IV.4 Zmiany wartości umowy 

Zaktualizowana całkowita wartość umowy przed zmianą (z uwzględnieniem poprzednich modyfikacji i zmian ceny oraz 
z uwzględnieniem średniej inflacji) 

Wartość (bez VAT)  [………]      Waluta [………]      

Całkowita wartość umowy koncesji po zmianie: 

Wartość (bez VAT)  [………]      Waluta [………]     

IV.5 Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy):  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  
 
V.1 Organ właściwy do rozpoznawania odwołań 
 
Nazwa: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
________________________________________________________________________________________________ 
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V.2 Informacje na temat terminów wnoszenia odwołań: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
V.3 Podmiot udostępniający informacje na temat odwołań 
 
Nazwa: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres pocztowy: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
________________________________________________________________________________________________ 
 
V.4 Informacje dodatkowe: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 




