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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków post´powania przetargowego na udzielenie koncesji na budow´ 
i eksploatacj´ autostrad p∏atnych.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 paêdziernika
1994 r. o autostradach p∏atnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r.
Nr 48, poz. 550, Nr 86, poz. 958 i Nr 109, poz. 1157) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warun-
ki post´powania przetargowego na udzielenie koncesji
na budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´
autostrad p∏atnych lub ich odcinków oraz tryb pracy
komisji przetargowej.

2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ tak˝e do tych
dróg ekspresowych, do których majà zastosowanie
przepisy o autostradach p∏atnych.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe warunki kwalifikacji wst´pnej

§ 2. 1. Zaproszenie do udzia∏u w kwalifikacji wst´p-
nej nast´puje po uprzednim przed∏o˝eniu Radzie Mini-
strów informacji o przewidywanych warunkach post´-
powania przetargowego oraz akceptacji przez Rad´ Mi-
nistrów przewidywanych zasad dofinansowania reali-
zacji zadaƒ zwiàzanych z budowà autostrady lub jej od-
cinka ze Êrodków Krajowego Funduszu Autostradowe-
go, a tak˝e po udzieleniu wskazaƒ lokalizacyjnych.
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2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawieraç dane i informacje okreÊlone w art. 42 ustawy
z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych,
zwanej dalej „ustawà”, oraz podstawowe informa-
cje o:

1) warunkach, które powinny byç spe∏nione przez
uczestników kwalifikacji wst´pnej, w tym warun-
kach finansowych i technicznych,

2) warunkach udzielenia koncesji,

3) zakresie robót, jaki mo˝e byç powierzony do wyko-
nania podmiotom trzecim, 

o ile informacje zawarte w pkt 1—3 b´dà wymagane
w procedurze kwalifikacji wst´pnej.

§ 3. 1. OkreÊlony w zaproszeniu termin z∏o˝enia do-
kumentacji do kwalifikacji wst´pnej, zwanej dalej „do-
kumentacjà”, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 60 dni od dnia
ukazania si´ og∏oszenia o zaproszeniu do udzia∏u
w kwalifikacji wst´pnej.

2. Specyfikacj´ warunków kwalifikacji wst´pnej
udost´pnia si´ do odp∏atnego nabycia w Agencji Bu-
dowy i Eksploatacji Autostrad, zwanej dalej „Agencjà”,
z dniem ukazania si´ w prasie og∏oszenia o zaprosze-
niu do udzia∏u w kwalifikacji wst´pnej.

3. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
Agencja sporzàdza list´ podmiotów, które z∏o˝y∏y do-
kumentacj´.

4. Dokumentacj´ z∏o˝onà po terminie, o którym
mowa w ust. 1, zwraca si´ bez otwierania.

§ 4. 1. Specyfikacja warunków kwalifikacji wst´pnej
powinna zawieraç:

1) informacj´ dotyczàcà treÊci wskazaƒ lokalizacyj-
nych danej autostrady lub jej odcinka,

2) podstawowe informacje techniczne dotyczàce da-
nej autostrady lub jej odcinka,

3) informacje o podstawowych wymaganiach proce-
dury kwalifikacji wst´pnej, w tym o trybie sk∏ada-
nia dokumentacji,

4) informacj´ o przewidywanych zasadach dofinanso-
wania budowy autostrady lub jej odcinka ze Êrod-
ków Krajowego Funduszu Autostradowego oraz
o zakresie i formach tego dofinansowania,

5) sposób dokonywania oceny dokumentacji poprzez:
a) wskazanie kryteriów oceny tej dokumentacji

i okreÊlenie dla ka˝dego z kryteriów maksymal-
nej iloÊci punktów albo

b) wskazanie minimalnych kryteriów wymaganych
do zakwalifikowania uczestników do przetargu
ograniczonego,

6) formularze—za∏àczniki do specyfikacji warunków
kwalifikacji wst´pnej,

7) inne dane lub informacje wynikajàce ze specyfiki
budowy i eksploatacji albo wy∏àcznie eksploatacji
autostrady lub jej odcinka obj´tego post´powa-
niem przetargowym.

2. W specyfikacji warunków kwalifikacji wst´pnej
okreÊla si´ ponadto dokumenty i dane, które uczestnik
kwalifikacji wst´pnej jest obowiàzany z∏o˝yç, a w szcze-
gólnoÊci:

1) aktualny odpis z w∏aÊciwego rejestru,

2) statut spó∏ki lub projekt statutu oraz projekty aktów
o zawiàzaniu spó∏ki i obj´ciu akcji w przypadku
uczestników, o których mowa w art. 43 ust. 2 usta-
wy,

3) sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata dzia∏al-
noÊci spó∏ki i jej akcjonariuszy lub uczestników,
o których mowa w pkt 2,

4) informacj´ o zakresie i formach dotychczasowej
dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej przez
uczestnika kwalifikacji wst´pnej, uwzgl´dniajàcà
doÊwiadczenia spó∏ki, jej akcjonariuszy lub uczest-
ników, o których mowa w pkt 2:
a) w organizacji finansowania budowy i eksploata-

cji autostrad p∏atnych lub przedsi´wzi´ç o po-
dobnym charakterze, przez podanie co najmniej
dwóch przedsi´wzi´ç o porównywalnym zakre-
sie,

b) w realizacji budowy autostrad p∏atnych, dróg
ekspresowych lub przedsi´wzi´ç o podobnym
charakterze, przez podanie co najmniej dwóch
przedsi´wzi´ç o porównywalnym zakresie,

c) w eksploatacji autostrad p∏atnych lub przedsi´-
wzi´ç o podobnym charakterze przez podanie co
najmniej dwóch przedsi´wzi´ç o porównywal-
nym zakresie,

5) ogólnà propozycj´ finansowania budowy i eksplo-
atacji autostrady, z uwzgl´dnieniem oceny potrze-
by wykorzystania Êrodków Krajowego Funduszu
Autostradowego oraz por´czeƒ i gwarancji Skarbu
Paƒstwa wraz z dokumentami uprawdopodobnia-
jàcymi mo˝liwoÊç zgromadzenia Êrodków finanso-
wych na budow´ i podj´cie eksploatacji danej au-
tostrady lub jej odcinka,

6) opis kwalifikacji osób odpowiedzialnych za finanso-
wanie, budow´ i eksploatacj´ autostrady lub jej od-
cinka, w tym cz∏onków w∏adz zarzàdzajàcych
i g∏ównych ekspertów przez przedstawienie ich ˝y-
ciorysów zawodowych i uprawnieƒ zawodowych,

7) oÊwiadczenie o tym, czy akcjonariusze spó∏ki lub
uczestnicy, o których mowa w pkt 2, uczestniczà
w innych spó∏kach ubiegajàcych si´ o udzielenie
koncesji na ten sam odcinek autostrady.

§ 5. 1. Przyst´pujàcy do udzia∏u w kwalifikacji
wst´pnej przekazujà Agencji dokumentacj´ za po-
Êwiadczeniem odbioru, w zalakowanych opakowa-
niach.

2. Na opakowaniach zawierajàcych dokumentacj´
nale˝y umieÊciç oznaczenie autostrady lub jej odcinka,
nazw´ sk∏adajàcego dokumentacj´ oraz napis „doku-
mentacja do kwalifikacji wst´pnej”.

3. Agencja przechowuje opakowania z dokumenta-
cjà do chwili ich otwarcia przez komisj´ przetargowà,
zwanà dalej „komisjà”.
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§ 6. Komisja dokonuje oceny z∏o˝onej dokumenta-
cji, z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych kryteriów:

1) doÊwiadczenia spó∏ki, jej akcjonariuszy lub uczest-
ników, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, w orga-
nizacji finansowania budowy i eksploatacji auto-
strad p∏atnych lub przedsi´wzi´ç o podobnym cha-
rakterze,

2) doÊwiadczenia spó∏ki, jej akcjonariuszy lub uczest-
ników, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, w reali-
zacji budowy autostrad lub przedsi´wzi´ç o podob-
nym charakterze,

3) doÊwiadczenia spó∏ki, jej akcjonariuszy lub uczest-
ników, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, w eksplo-
atacji autostrad p∏atnych lub przedsi´wzi´ç o po-
dobnym charakterze,

4) zdolnoÊci do finansowania budowy i eksploatacji
autostrady ze êróde∏, o których mowa w art. 38
ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy,

5) kwalifikacji osób odpowiedzialnych za finansowa-
nie, budow´ i eksploatacj´ autostrady lub jej odcin-
ka,

6) innych, wynikajàcych ze specyfiki budowy i eksplo-
atacji albo wy∏àcznie eksploatacji autostrady lub jej
odcinka obj´tego post´powaniem przetargowym,
okreÊlonych w specyfikacji warunków kwalifikacji
wst´pnej.

§ 7. Kwalifikacj´ wst´pnà przeprowadza si´ w razie
z∏o˝enia dokumentacji przez co najmniej trzech uczest-
ników, w rozumieniu art. 43 ustawy.

§ 8. W razie stwierdzenia, ˝e akcjonariusze spó∏ki
lub uczestnicy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2,
uczestniczà w innych spó∏kach lub podmiotach ubiega-
jàcych si´ o udzielenie koncesji na budow´ i eksploata-
cj´ tej samej autostrady lub jej odcinka, komisja w ce-
lu zapewnienia konkurencyjnoÊci post´powania prze-
targowego zaprzestaje dalszej oceny dokumentacji
tych spó∏ek lub tych uczestników po uprzednim ich po-
wiadomieniu.

§ 9. Je˝eli mniej ni˝ dwóch uczestników kwalifikacji
wst´pnej spe∏nia wymogi okreÊlone w ustawie oraz ni-
niejszym rozporzàdzeniu, komisja uznaje kwalifikacj´
wst´pnà za bezskutecznà i zawiadamia o tym ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu, Prezesa Agencji oraz
uczestników kwalifikacji wst´pnej.

Rozdzia∏ 3

Tryb pracy komisji przetargowej

§ 10. Powo∏anie cz∏onków komisji powinno nastà-
piç przed up∏ywem terminu wyznaczonego do sk∏ada-
nia dokumentacji.

§ 11. 1. Komisja uchwala regulamin swej pracy
i wykonuje swoje czynnoÊci na posiedzeniach.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, powinien
okreÊlaç w szczególnoÊci: tryb pracy komisji, jej orga-
nizacj´, zadania przewodniczàcego komisji oraz spo-
sób zapewnienia poufnoÊci pracy komisji.

3. Komisja podejmuje uchwa∏y wi´kszoÊcià g∏osów
w obecnoÊci co najmniej 2/3 jej sk∏adu.

4. Cz∏onkowie komisji, przed rozpocz´ciem jej prac,
sà obowiàzani do z∏o˝enia pisemnych zobowiàzaƒ
o nieujawnianiu informacji uzyskanych w zwiàzku
z pracami komisji oraz z∏o˝enia, po sporzàdzeniu listy,
o której mowa w § 12 pkt 4, pisemnych oÊwiadczeƒ, ˝e
nie pozostajà z uczestnikami post´powania przetargo-
wego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e
mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do ich bez-
stronnoÊci.

5. W przypadku niez∏o˝enia pisemnego zobowiàza-
nia lub oÊwiadczenia, o których mowa w ust. 4, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw transportu odwo∏uje cz∏onka
komisji.

§ 12. Na pierwszym posiedzeniu komisji, zwo∏anym
przez Prezesa Agencji po up∏ywie terminu do sk∏adania
dokumentacji, komisja dokonuje niezb´dnych czynno-
Êci, a w szczególnoÊci sprawdza:

1) zgodnoÊç iloÊci dokumentacji z listà, o której mowa
w § 3 ust. 3,

2) nienaruszalnoÊç opakowaƒ z dokumentacjà i ich za-
wartoÊç,

3) kompletnoÊç wymaganej dokumentacji, a w razie
negatywnego wyniku sprawdzenia — ustala ter-
min do jej uzupe∏nienia,

4) wniesienie wymaganej op∏aty za specyfikacj´ wa-
runków kwalifikacji wst´pnej

oraz sporzàdza list´ uczestników tej kwalifikacji.

§ 13. 1. W przypadku stosowania w kwalifikacji
wst´pnej sposobu oceny dokumentacji, o którym mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 5 lit. a), komisja, przed otwarciem
dokumentacji, ustala minimalnà liczb´ punktów
uprawniajàcych do zakwalifikowania uczestnika kwali-
fikacji wst´pnej do przetargu ograniczonego, a nast´p-
nie poszczególni cz∏onkowie komisji dokonujà punkto-
wej oceny tej dokumentacji.

2. W przypadku stosowania w kwalifikacji wst´pnej
sposobu oceny dokumentacji, o którym mowa w § 4
ust. 1 pkt 5 lit. b), komisja ocenia spe∏nienie przez po-
szczególnych uczestników kwalifikacji wst´pnej mini-
malnych kryteriów wymaganych do ich zakwalifikowa-
nia do przetargu ograniczonego.

§ 14. 1. Wyniki kwalifikacji wst´pnej wraz z proto-
ko∏em, o którym mowa w art. 47 ust. 4 ustawy, komisja
przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transpor-
tu, Prezesowi Agencji oraz Radzie do Spraw Autostrad.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie czasu i miejsca kwalifikacji wst´pnej,
w tym czasu i miejsca otwarcia dokumentacji,

2) imiona i nazwiska cz∏onków komisji,

3) sposób dokonywania oceny dokumentacji,

4) liczb´ i nazw´ uczestników kwalifikacji wst´pnej,

5) wskazanie dokumentacji pozostawionych bez roz-
patrzenia,
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6) liczb´ i nazw´ wybranych oferentów,

7) sposób og∏oszenia wyników kwalifikacji wst´pnej.

§ 15. List´ wybranych oferentów og∏asza si´ w sie-
dzibie Agencji oraz przesy∏a uczestnikom kwalifikacji
wst´pnej, po zaopiniowaniu wyników kwalifikacji
wst´pnej przez Rad´ do Spraw Autostrad.

Rozdzia∏ 4

Szczegó∏owe warunki przetargu ograniczonego

§ 16. 1. Agencja zaprasza oferentów do przetargu
ograniczonego, zwanego dalej „przetargiem”, po przy-
gotowaniu informacji o warunkach przetargu i ustale-
niu op∏aty za jej udost´pnienie.

2. Pisemne zaproszenie do przetargu powinno
okreÊlaç:

1) oznaczenie przedmiotu przetargu,

2) termin i miejsce nabycia informacji o warunkach
przetargu,

3) wysokoÊç i tryb uiszczenia op∏aty za informacj´
o warunkach przetargu,

4) termin i miejsce sk∏adania ofert,

5) podstawowe informacje w zakresie, o którym mo-
wa w § 2 ust. 2 pkt 1—3, o ile dane te b´dà wyma-
gane w procedurze przetargu.

§ 17. Informacja o warunkach przetargu powinna
zawieraç:

1) podstawowà dokumentacj´ technicznà pozwalajà-
cà na sformu∏owanie oferty,

2) zakres danych umo˝liwiajàcych oferentowi przygo-
towanie studium ruchu w sposób pozwalajàcy na
uwzgl´dnienie warunków wynikajàcych z progra-
mów rozwoju sieci dróg publicznych, innych ni˝
autostrady p∏atne,

3) wymagania co do treÊci i zakresu oferty, z uwzgl´d-
nieniem § 20,

4) informacj´ o przewidywanych istotnych warun-
kach koncesji i umowy koncesyjnej,

5) informacj´ o terminie i formie wniesienia wadium
oraz o jego wysokoÊci, zatwierdzonej na wniosek
Prezesa Agencji przez ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu,

6) kryteria oceny ofert oraz ich ocen´ punktowà,

7) inne dane lub informacje wynikajàce ze specyfiki
budowy i eksploatacji albo wy∏àcznie eksploatacji
autostrady lub jej odcinka obj´tego post´powa-
niem przetargowym.

§ 18. Termin na przygotowanie ofert nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 120 dni od dnia wys∏ania listem poleconym
zaproszenia do przetargu.

§ 19. 1. Przetarg mo˝e byç przeprowadzony w razie
z∏o˝enia co najmniej dwóch ofert.

2. W przypadku z∏o˝enia mniej ni˝ dwóch ofert ko-
misja uznaje przetarg za bezskuteczny i zawiadamia

o tym ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, Pre-
zesa Agencji oraz oferentów.

§ 20. Oferta powinna zawieraç:

1) wskazanie okresu obowiàzywania koncesji,

2) aktualny odpis z w∏aÊciwego rejestru,

3) studium ruchu,

4) studium wykonalnoÊci,

5) harmonogram robót budowlanych, z uwzgl´dnie-
niem terminów opracowania projektu budowlane-
go, rozpocz´cia i zakoƒczenia budowy oraz termi-
nów realizacji poszczególnych obiektów autostra-
dy,

6) koncepcj´ eksploatacji autostrady, z uwzgl´dnie-
niem warunków utrzymania autostrady w okresie
letnim i zimowym, przeprowadzania remontów, or-
ganizacji poboru op∏at oraz organizacji zarzàdzania
autostradà,

7) przewidziane do zastosowania rozwiàzania tech-
niczne, technologiczne oraz materia∏owe,

8) okres eksploatacji autostrady i stawki op∏at w chwi-
li rozpocz´cia eksploatacji,

9) plan organizacyjny budowy i eksploatacji autostra-
dy,

10) zakres zatrudnienia wykonawców polskich oraz
stosowania materia∏ów i wyrobów produkcji krajo-
wej,

11) warunki, wysokoÊç kosztów i zakres zabezpieczeƒ
dotyczàcych ochrony Êrodowiska, ochrony grun-
tów rolnych i leÊnych, dóbr kultury, w tym obiek-
tów archeologicznych,

12) zasady zagospodarowania miejsc obs∏ugi podró˝-
nych oraz obwodów utrzymania autostrady,

13) koncepcj´ systemu nadzoru i kontroli ruchu drogo-
wego,

14) koncepcj´ wspó∏pracy ze s∏u˝bami ratowniczymi,

15) specyfikacj´ kosztów budowy autostrady,

16) szczegó∏owy plan finansowania inwestycji przewi-
dzianej do realizacji w ramach koncesji, z wyszcze-
gólnieniem Êrodków w∏asnych, kredytów, po˝y-
czek, Êrodków Krajowego Funduszu Autostrado-
wego oraz oczekiwanych por´czeƒ i gwarancji
Skarbu Paƒstwa,

17) oÊwiadczenie o akceptacji przewidywanych istot-
nych warunków koncesji i umowy koncesyjnej
przedstawionych w informacji o warunkach prze-
targu,

18) informacj´ o kwalifikacjach osób odpowiedzial-
nych za budow´ i eksploatacj´ autostrady,

19) dokumenty potwierdzajàce zarejestrowanie spó∏ki
w przypadku uczestnika, o którym mowa w § 4
ust. 2 pkt 2,

20) inne dane lub informacje wynikajàce ze specyfiki
budowy i eksploatacji albo wy∏àcznie eksploatacji
autostrady lub jej odcinka obj´tego post´powa-
niem przetargowym, okreÊlone w informacji o wa-
runkach przetargu.
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§ 21. Komisja w trakcie przeprowadzania przetargu
ocenia oferty zgodnie z art. 49 ustawy, na podstawie
nast´pujàcych kryteriów:

1) zdolnoÊci finansowania inwestycji przewidzianej
do realizacji w ramach koncesji, z uwzgl´dnieniem
Êrodków w∏asnych, kredytów, po˝yczek oraz pro-
ponowanego dofinansowania realizacji inwestycji
ze Êrodków Krajowego Funduszu Autostradowego
i zakres proponowanych gwarancji i por´czeƒ,
o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy, z uwzgl´d-
nieniem planu finansowania, o którym mowa
w § 20 pkt 16,

2) wiarygodnoÊci, zawartego w ofercie, studium ru-
chu,

3) proponowanego przez oferenta okresu obowiàzy-
wania koncesji, w tym dat rozpocz´cia i zakoƒcze-
nia budowy i eksploatacji autostrady,

4) wysokoÊci i struktury kosztów budowy,

5) wysokoÊci i struktury kosztów eksploatacji, w tym
utrzymania,

6) wartoÊci technicznej oferty, w tym w szczególnoÊci:
a) rozwiàzaƒ technicznych,
b) organizacji budowy i eksploatacji autostrady,
c) systemu op∏at, ich wysokoÊci w chwili rozpocz´-

cia eksploatacji oraz sposobów ich pobierania,
d) wysokoÊci kosztów i zakresu zabezpieczeƒ doty-

czàcych ochrony Êrodowiska, ochrony gruntów
rolnych i leÊnych, dóbr kultury oraz obiektów ar-
cheologicznych,

e) koncepcji systemu nadzoru i kontroli ruchu dro-
gowego,

f) koncepcji wspó∏pracy ze s∏u˝bami ratowniczymi,

7) zakresu akceptowanych istotnych warunków kon-
cesji i umowy koncesyjnej przedstawionych w in-
formacji o warunkach przetargu,

8) innych kryteriów okreÊlonych w informacji o wa-
runkach przetargu.

§ 22. Komisja dokonuje wyboru oferty najkorzyst-
niejszej lub wskazuje oferty uznane za równorz´dne na
podstawie oceny punktowej zawartej w informacji
o warunkach przetargu.

§ 23. Z wyników przetargu sporzàdza si´ protokó∏,
który zawiera w szczególnoÊci:

1) oznaczenie czasu i miejsca przetargu,

2) imiona i nazwiska cz∏onków komisji,

3) liczb´ z∏o˝onych ofert,

4) wskazanie ofert nierozpatrywanych,

5) wskazanie oferty najkorzystniejszej lub ofert rów-
norz´dnych albo uzasadnienie uznania przetargu
za bezskuteczny,

6) kolejnoÊç oferentów ustalonà w przetargu.

§ 24. 1. Protokó∏ post´powania przetargowego,
o którym mowa w art. 50a ustawy, zawiera w szczegól-
noÊci:

1) oznaczenie czasu i miejsca post´powania przetar-
gowego,

2) imiona i nazwiska cz∏onków komisji,

3) liczb´ i nazw´ uczestników kwalifikacji wst´pnej,

4) liczb´ i nazw´ wybranych oferentów,

5) wskazanie ofert nierozpatrywanych,

6) wskazanie oferty najkorzystniejszej lub ofert rów-
norz´dnych albo uzasadnienie uznania przetargu
za bezskuteczny,

7) kolejnoÊç oferentów ustalonà w post´powaniu.

2. Do protoko∏u, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
do∏àczyç protoko∏y, o których mowa w § 14 i 23, oraz
opinie Rady do Spraw Autostrad.

3. Po zakoƒczeniu post´powania przetargowego
protokó∏ udost´pnia si´ do wglàdu uczestnikom post´-
powania przetargowego na ich wniosek, z zachowa-
niem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz
innych informacji prawnie chronionych.

§ 25. Do trybu post´powania komisji w trakcie prze-
targu stosuje si´ odpowiednio przepisy § 9 oraz § 12.

Rozdzia∏ 5

Szczegó∏owe warunki negocjacji umowy koncesyjnej

§ 26. 1. Negocjacje umowy koncesyjnej przeprowa-
dza Agencja.

2. Prezes Agencji powo∏uje i odwo∏uje cz∏onków ze-
spo∏u negocjacyjnego.

§ 27. Cz∏onkowie zespo∏u negocjacyjnego sà obo-
wiàzani do z∏o˝enia pisemnych zobowiàzaƒ o nieujaw-
nianiu informacji uzyskanych w zwiàzku z pracami te-
go zespo∏u oraz pisemnych oÊwiadczeƒ, ˝e nie pozo-
stajà ze spó∏kà lub akcjonariuszami spó∏ki negocjujàcej
umow´ koncesyjnà w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwo-
Êci co do ich bezstronnoÊci.

§ 28. 1. Celem negocjacji jest uzgodnienie treÊci
umowy koncesyjnej.

2. Podstawà uznania, ˝e treÊç umowy koncesyjnej
zosta∏a uzgodniona, jest osiàgni´cie przez Agencj´
i wybranego oferenta porozumienia we wszystkich
kwestiach stanowiàcych przedmiot negocjacji, co po-
twierdza si´ z∏o˝eniem podpisów na ka˝dej stronie wy-
negocjowanego tekstu umowy.

§ 29. Negocjacje nale˝y rozpoczàç nie póêniej ni˝ po
up∏ywie 30 dni od daty wyboru przez komisj´ najko-
rzystniejszej oferty lub ofert uznanych za równorz´dne.

§ 30. 1. Na wniosek Prezesa Agencji minister w∏a-
Êciwy do spraw transportu okreÊla instrukcj´ negocja-
cyjnà dla zespo∏u negocjacyjnego.

2. Zakres prowadzenia negocjacji okreÊlajà warun-
ki przedstawione w specyfikacji warunków kwalifikacji
wst´pnej, informacji o warunkach przetargu oraz doku-
menty z∏o˝one przez oferenta, w tym dokumentacja
i oferta, a tak˝e wytyczne, o których mowa w art. 50b
ust. 3 ustawy.
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Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 31. Do post´powania przetargowego wszcz´tego
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje
si´ odpowiednio przepisy tego rozporzàdzenia.

§ 32. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie

szczegó∏owych zasad post´powania przetargowego
na udzielenie koncesji na budow´ i eksploatacj´ auto-
strad p∏atnych (Dz. U. Nr 58, poz. 306 i z 1998 r. Nr 148,
poz. 976).

§ 33. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk


