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innych ustaw

Szanowni Panstwo,
w imieniu grupy HOCHTIEF bardzo dziekujemy za przeslanie propozycji zmian
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw oraz za
mozliwosc udzialu w pracach grup roboczych.
Odnosząc się do zakresu prawnego projektu ustawy o zmianie ustawy o PPP oraz
niektórych innych ustaw, poza zagadnieniami w nim nieuwzględnionymi w stosunku
do uwag zawartych w dokumencie „Zestawienie uwag” (mail z dnia 29.07.2016 r.)
przesyłamy kilka drobnych propozycji zmian/uwag dot. projektu ustawy:
Art.2a - ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia powinna zostać
•
przeprowadzona przez niezależny podmiot posiadający w tym zakresie
doświadczenie;
Art.7b§4 - w świetle brzmienia art. 22a § 5 Prawa zamówień publicznych •
projekt nie zawiera żadnej modyfikacji w zakresie odpowiedzialności podmiotów
trzecich względem podmiotu publicznego - do rozważenia czy taki był cel;
brak w projekcie postanowień pozwalających jednoznacznie przypisać
•
nakłady poniesione na wybudowanie przedmiotu umowy PPP jako „wydatek
majątkowy” jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt na tym etapie w dużym stopniu zaspokoił potrzebę zmian postulowanych w
toku prac grupy roboczej.
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Betreff: Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno -prywatnym i
niektórych innych ustaw
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do spotkań Zespołu ds. PPP i działających w jego ramach w 2016 r. dwóch
grup roboczych tj. grupy ds. opracowania dokumentu nt. Polityki PPP i grupy ds.
wypracowania propozycji zmian prawnych w załączeniu przesyłamy propozycje zmian
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (nr w
wykazie prac Rady Ministrów UD 215). Projekt zmiany ustawy wprowadzi przepisy, które
zmaterializują niektóre postanowienia Polityki PPP.
Projektowana ustawa jest jednym z elementów realizacji projektowanej „Polityki
rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”, która została wpisana
do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem ID62
(Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Rządu w
zakresie rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"). Jednocześnie informuję, że
„Polityka PPP” będzie niebawem przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady
Ministrów.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu
ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych
innych ustaw do dnia 5 kwietnia 2017 r., również w edytowalnej wersji elektronicznej
na adres poczty elektronicznej: marcin.jedrasik@mr.gov.pl. Jednocześnie uprzejmie
informuję, że nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie zostanie
uznane za rezygnację z przedstawienia stanowiska.
Projekt został udostępniony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz na portalu konsultacje.gov.pl.
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