ZMIANA ust. w art. 8 w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych
Wyciąg z ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)
Art. 5.
W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 282) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Zarządzający realizując zadania określone planem rozwoju strefy, o którym mowa
w art. 9, może zlecać osobom trzecim wykonanie niektórych zadań, o których mowa
w ust. 1.";
2) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:
"Art. 8a. 1. Zarządzający będący podmiotem, 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 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), udzielając zamówienia, o którym
mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 tej ustawy, którego wartość przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym
zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane w sposób zapewniający
zachowanie przejrzystości i równego traktowania podmiotów zainteresowanych
wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ
na jego udzielenie.
3. Zarządzający nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym
mowa w ust. 1, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503,
z późn. zm.), jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż
przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane.
4. Zarządzający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 1,
podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie
zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.".
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