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68
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym
Na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje:

1) usług o charakterze priorytetowym, stanowiący
załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) usług o charakterze niepriorytetowym, stanowiący
załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
29 stycznia 2010 r.

rcl

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101,
Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206,
poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778.
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1)

§ 1. Określa się wykaz:

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 stycznia 2010 r. (poz. 68)

Załącznik nr 1
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WYKAZ USŁUG O CHARAKTERZE PRIORYTETOWYM(1)

(1)

W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i CPC zastosowanie ma nomenklatura
CPC.
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Z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18 CPC prov.
Z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, nabyciem
lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz usług
świadczonych przez bank centralny, jak również zamówień, których przedmiotem jest, bez
względu na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich, z tym że wyłączenie nie dotyczy umów o świadczenie usług finansowych, zawartych w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu
umowy nabycia najmu lub dzierżawy.
(4) Z wyjątkiem zamówień na usługi badawcze i rozwojowe, innych niż te, z których pożytki przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej i/lub podmiotowi zamawiającemu do wykorzystania
w trakcie prowadzenia działalności własnej, pod warunkiem że świadczona usługa jest w całości
opłacona przez tę instytucję zamawiającą i/lub podmiot zamawiający.
(5) Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
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WYKAZ USŁUG O CHARAKTERZE NIEPRIORYTETOWYM(1)

(1)

W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i CPC zastosowanie ma nomenklatura
CPC.
(2) Z wyjątkiem umów o pracę.
(3) Z wyjątkiem umów kupna, rozbudowy, produkcji lub współprodukcji programów przez nadawcę
oraz umów, których przedmiotem jest czas antenowy.

