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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 10 września 2009 r.

o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych
w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(druk nr 647 )

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. O NIEKTÓRYCH UMOWACH

KOMPENSACYJNYCH ZAWIERANYCH W ZWIĄZKU Z UMOWAMI DOSTAW NA

POTRZEBY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z

późn. zm.)

Art. 2.
1. Ustawy nie stosuje się do umów dostawy, których wartość nie przekracza, w stosunku do

jednego zagranicznego dostawcy w okresie trzech kolejnych lat, równowartości w
walucie polskiej 5.000.000 euro.

1a. W przypadku gdy wartość umowy dostawy jest wyrażona w innej walucie niż euro, jej
równowartość w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego
kursu tej waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym
poprzedzającym dzień wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
dostawę.

1b. Niedopuszczalne jest dzielenie na części zamówienia na dostawę, zaniżanie jego
wartości oraz opóźnianie terminu zawarcia umowy dostawy w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy.

1c. Umowy dostawy zawierane przez podmioty dominujące lub zależne w stosunku do
zagranicznego dostawcy uważa się za zawierane przez tego dostawcę.

2. Ustawy nie stosuje się do umów:
1) w wykonaniu których przeniesienie własności uzbrojenia lub sprzętu wojskowego

nastąpiło w wyniku czynności skutkujących nieodpłatnym przysporzeniem, w
szczególności w drodze darowizny lub przy wykorzystaniu bezzwrotnego
świadczenia pieniężnego,

2) dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do uzbrojenia i sprzętu
wojskowego nabytego przed dniem 1 lipca 2006 r.,

3) remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego nabytego przed dniem 1 lipca 2006 r.,
[4) dostawy uzbrojenia, sprzętu wojskowego, części zamiennych i materiałów

eksploatacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania i
wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej kierowanych w trybie pilnym do
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działań poza granicami państwa, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Radę
Ministrów wniosku składanego w tym zakresie przez zamawiającego,]

<4) dostawy uzbrojenia, sprzętu wojskowego, części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania i
wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej kierowanych do działań
poza granicami państwa lub wykonujących takie działania,>

5) finansowanych z pożyczek zaciągniętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o
niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw
na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 81, poz. 733).

<3. Minister Obrony Narodowej przedkłada Sejmowi i Radzie Ministrów, do dnia 31
marca każdego roku, roczne sprawozdanie dotyczące ilości, wartości oraz
przeznaczenia dostaw zrealizowanych w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.>


