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Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do projektu ustawy o fakturowaniu
elektronicznym w zamówieniach publicznych.

Szanowna Pani,
w załączeniu przekazuję uwagi MIiR do przedmiotowego projektu ustawy.

Z poważaniem,

Paweł Chorąży
/podpisano elektronicznie/

04 czerwca 2018
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 75 01, fax 22 273 89 07, www.miir.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pismo spełnia zasady dostępności.

Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
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Organ
wnoszący
uwagi
Ministerstwo
Inwestycji i
Rozwoju
(DPA)

Jednostka
redakcyjna, do
której
wnoszone są
uwagi
Art. 1 pkt. 1

Treść uwagi

Propozycja zmian zapisu

Zgodnie z art. 3 projektowaną ustawę stosuję się
do przesyłania pomiędzy wykonawcami a
zamawiającymi i wykorzystywania przez nich
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych związanych z realizacją
zamówień publicznych oraz umów koncesji na
roboty budowlane lub usługi.
W tym samym artykule wyłączono jednocześnie
z zastosowania ustawy zamówienia publiczne, o
których mowa w art. 4b ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oraz umów koncesji na roboty budowlane lub
usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Mowa jest więc o wprowadzeniu obowiązku efaktur w systemie zamówień publicznych,
szeroko pojętym systemie zamówień
publicznych, w których rozliczenia dokonywane
są na podstawie faktur.
Należy zatem pamiętać, że jedną z formuł
przewidzianych w systemie zamówień
publicznych jest również partnerstwo publicznoprywatne. W Polsce regulowane ustawą z dnia 19
grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym.

W art. 1 w pkt 1 wyraz "oraz" zastępuje się przecinkiem i na
końcu dodaje się wyrazy "oraz umów o partnerstwie
publiczno-prywatnym".
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MIiR (DPA)

Art. 2 pkt. 5, 6 i 7

Ustawa ta nie jest ustawą proceduralną. W
zakresie wyboru partnera prywatnego odsyła do
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz
ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane
lub usługi, de facto systemu zamówień
publicznych, w których poprzez projektowaną
ustawę planowane jest wprowadzenie
fakturowania elektronicznego. Jednak
dodatkowo, art. 4 ust. 3 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym umożliwia zastosowanie
innego, niż w ustawie - Prawo zamówień
publicznych i ustawie o umowie koncesji na
roboty budowlane, trybu wyboru partnera
prywatnego (np. tryb określony w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami). W ich wyniku dojdzie do
zawarcia umowy o partnerstwie publicznoprywatnym w rozumieniu art. 7 ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym, która
podobnie jak umowa w sprawie zamówienia
publicznego, czy umowa o koncesji na roboty
budowlane lub usługi, będzie przewidywać
rozliczenia.
W celu uproszczenia stosowanych procedur,
zarówno w stosunku do umów o partnerstwie
publiczno-prywatnym, proponujemy zatem
wprowadzenie do projektu ustawy zmian
polegających na dodaniu formuły partnerstwa
publiczno-prywatnego.
j. w.

W art. 2:
a) w pkt. 5 wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem i na
końcu dodaje się wyrazy „oraz partnera prywatnego w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1834);”,
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MIiR (DPA)

Art. 3 ust. 1

j. w.
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MIiR (DPA)

Art. 11 ust. 2

j. w.

b) w pkt. 6 wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem i dodaje
się wyrazy „oraz podmiot publiczny w rozumieniu art. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym;”,
c) w pkt 7 w lit. b kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje
się lit. c w brzmieniu:
„c) umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym w
rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym.”
W art. 3 w ust. 1 po wyrazie „zamówień publicznych”
wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem i na końcu dodaje
się wyrazy „oraz umów o partnerstwie publicznoprywatnym.”
W art. 11 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
"2. Do zamówień publicznych, umów koncesji na roboty
budowlane lub usługi oraz umów o partnerstwie publicznoprywatnym, których wartość przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 30 000 euro, przepisy ustawy
stosuje się od 1 sierpnia 2019 r.".
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