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publicznych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
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(Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia
14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.))

Nr w wykazie prac
UD473

Przemysław Grosfeld, kierujący Zespołem ds. Zamówień Publicznych,
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych,
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Tel. (22) 262 93 87, e-mail: przemyslaw.grosfeld@mpit.gov.pl
we współpracy z:
Bogdan Artymowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd
Zamówień Publicznych
Tel. (22) 458 77 05, e-mail: bogdan.artymowicz@uzp.gov.pl
Izabela Fundowicz – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego,
Urząd Zamówień Publicznych
Tel. (22) 458 77 05, e-mail: izabela.fundowicz@uzp.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejszy projekt pozostaje w bezpośrednim związku z projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Ustawa – Prawo zamówień publicznych zakłada wprowadzenie rozwiązań mających na celu m.in. powiązanie wydatków
państwa z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa, zwiększenie średniej liczby ofert w postępowaniach o
zamówienie publiczne, zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla MŚP, uproszczenie procedur,
zwiększenie nacisku na współpracę i proporcjonalność w relacjach między zamawiającym z wykonawcą oraz
zoptymalizowanie systemu kontroli.
Z uwagi na zakres regulacji objętej projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych, uzasadnione jest opracowanie
odrębnego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Rozwiązanie to służy
zapewnieniu spójności i przejrzystości ww. projektów ustaw poprzez wyraźne rozdzielenie przepisów stanowiących
trzon ogólnego prawa od przepisów dostosowujących, przejściowych i zmieniających.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W celu zachowania spójności projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz zapewnienia przejrzystości
regulowanej materii opracowano odrębny projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę. Zmiany te mają głównie
charakter dostosowawczy i porządkujący. Największą grupę przepisów stanowią przepisy zmieniające. W większości
polegają one wyłącznie na aktualizacji odesłania do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, bez wprowadzania
dodatkowych modyfikacji. W tym zakresie projekt przewiduje zmianę w następujących aktach prawnych:
1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
3. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
4. ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
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ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;
ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych;
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy;
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych;
ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawa z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym;
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju;
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych;
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia;
ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej;
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla
polskiego przemysłu stoczniowego;
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;
ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Rybackiego;
ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu;
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej;
ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej
oraz inwestycji towarzyszących;
ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej;
ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o
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podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa;
ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020;
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych;
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020;
ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego;
ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską;
ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję
Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna;
ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego;
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

Drugą grupę przepisów stanowią przepisy ograniczające wyłączenia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz uchylające przepisy regulujące odrębne procedury udzielenia zamówienia publicznego. Zmiany te zostaną dokonane w
następujących aktach prawnych:
1. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze;
2. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
3. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie;
5. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
6. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
7. ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;
8. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
9. ustawa z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
10. ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
11. ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
12. ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;
13. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
14. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
15. ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;
16. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Trzecią grupę przepisów stanowią zmiany merytoryczne związane z systemem zamówień publicznych jednakże ujęte poza
ustawą – Prawo zamówień publicznych. Zmiany te zostaną dokonane w następujących aktach prawnych:
1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
2. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Projekt zakłada zwiększenie kary za czyn określony w art. 305§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Obecnie za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Po wejściu w życiu projektu kara to zostanie zmieniona na
karę pozbawienia wolności od lat 3 do lat 8.

Projekt zakłada również obniżenie opłaty sądowej wskazanej w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych. Obecnie opłata od skargi do sądu okręgowego wynosi pięciokrotność wpisu
wnoszonego od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Projektowane zmiany zakładają obniżenie tej kwoty do
trzykrotności
Czwartą grupę przepisów stanowią przepisy uchylające, przejściowe oraz dostosowujące.
Oczekiwanym efektem wprowadzenia ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych jest
umożliwienie funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych (UD472).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy. Informacje nt. rozwiązań w zakresie zamówień publicznych w różnych krajach zostały przedstawione w OSR
do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych (UD472).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych

Wielkość

Źródło danych
akt normatywny

Oddziaływanie
(Powiązane z projektem Prawo
zamówień publicznych UD472)
Rozszerzenie kompetencji oraz
zadań organu administracji
publicznej o m.in.:
przygotowywanie i
rozpowszechnianie wzorców
dokumentów,
upowszechnianie wiedzy o
zamówieniach publicznych, w
tym w zakresie informacji
analitycznych.
Ponadto, planowane jest
zwiększenie zatrudnienia.
Projekt zakłada również
rozszerzenie nadzoru ministra
właściwego ds. gospodarki nad
Prezesem.

Krajowa Izba Odwoławcza

sądy okręgowe

akt normatywny

45

akt normatywny

Nowe zadania związane z
prowadzeniem postępowań
koncyliacyjnych przez
członków KIO.
(Powiązane z projektem Prawo
zamówień publicznych UD472)
Objęcie kognicją w pełnym
zakresie:
- zamówień poniżej progów
unijnych;
- kwestii postanowień wzorców
umownych.
Rozszerzenie kognicji KIO o
nowe zadania związane z
prowadzeniem postępowań
koncyliacyjnych.
(Powiązane z projektem Prawo
zamówień publicznych UD472)
Powołanie jednego właściwego
sądu ds. zamówień
publicznych.
W ramach projektu obniżona
zostanie opłata od skargi do
sądu na orzeczenie KIO -

Zamawiający: jednostki
sektora finansów
publicznych, państwowe
jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości
prawnej, podmioty prawa
publicznego, związki tych
jednostek lub podmiotów
oraz przedsiębiorstwa
działające w sektorach
gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i
usług pocztowych

33 690

Wykonawcy/przedsiębiorc
y: osoby prawne lub
jednostki nieposiadające
osobowości prawnej, osoby
fizyczne

Około 200 tysięcy
potencjalnych
wykonawców
zamówień
publicznych, w tym
małe (ok 57 tys.) i
średnie (ok. 15 tys.)
przedsiębiorstwa.

Najwyższa Izba Kontroli
Regionalne Izby
Obrachunkowe
Komisje orzekające o
naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych
Szef Krajowej
Administracji Skarbowej
(w zakresie kontroli
środków pochodzących z
UE)
Centralne Biuro
Antykorupcyjne
Prokuratura
Centralne Biuro Śledcze
Policji
Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Agencja Wywiadu

sprawozdanie Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych o
funkcjonowaniu systemu
zamówień publicznych w 2017
r.

skutkować będzie to większą
ilością spraw.
(Powiązane z projektem Prawo
zamówień publicznych UD472)
Zmiana praw i obowiązków
zamawiających z uwagi na
m.in.:
- wprowadzenie procedury
uproszczonej poniżej progów,
- uproszczenia dot.
prowadzenia postępowań,
- dodatkowe zadania związane
z planowaniem i realizacją
zamówienia w ramach analizy
poprzedzającej oraz ewaluacji.
Obowiązek udziału w
postępowaniu koncyliacyjnym
w przypadku sporu.

16
20

dane REGON GUS.

Zmiana warunków udziału
wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego w postaci
zwiększenia dostępu do rynku
poprzez m.in.:
- wprowadzenie uproszczonej
procedury poniżej progów;
- wprowadzenie mechanizmu
waloryzacji dłuższych umów;
- wprowadzenie
obowiązkowych zaliczek i
płatności.

akt normatywny
akt normatywny
akt normatywny

akt normatywny

akt normatywny
390

(Powiązane z projektem Prawo
zamówień publicznych UD472)

akt normatywny
akt normatywny
akt normatywny
akt normatywny

Obowiązek udziału w
postępowaniu koncyliacyjnym
w przypadku sporu.
(Powiązane z projektem Prawo
zamówień publicznych UD472)
Obowiązek współdziałania i
współpracy pomiędzy
organami posiadającymi
kompetencje do badania
prawidłowości zamówień.
Konieczność uwzględnienia w
działaniach organów
dodatkowych zasad dot.
kontroli postępowań, przez np.
stosowanie kwestionariuszy
kontroli.

Prokuratoria Generalna
Rzeczpospolitej Polskiej
Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów
Instytucje Zarządzające
Programami Operacyjnymi

akt normatywny
akt normatywny

16 IZ Regionalnymi
Programami
Operacyjnymi,
6 IZ Krajowymi
Programami
Operacyjnymi

akt normatywny

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje w zakresie projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych toczą się
równolegle do konsultacji w zakresie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD472).
Konsultacje publiczne projektu rozpoczęto w styczniu 2019 r. z terminem 30 dni na zgłaszanie uwag. Projekt został
również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii. Projekt ustawy został również przesłany do konsultacji publicznych do tych podmiotów do których
wcześniej została przekazana Koncepcja nowego PZP.
Jednocześnie projekt został przekazany do konsultacji, z terminem 30 dni na opinię, do następujących organizacji
reprezentatywnych związków zawodowych, zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych:
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
- Forum Związków Zawodowych,
- NSZZ Solidarność.
W ramach konsultacji projekt został również przekazany
do następujących organizacji reprezentatywnych
pracodawców, zgodnie z art. 16 ustawy o organizacjach pracodawców:
- Konfederacja Lewiatan,
- Pracodawcy RP,
- Związek Rzemiosła Polskiego,
- Związek Pracodawców Business Centre Club,
- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Projekt ustawy jest również przedkładany Radzie Dialogu Społecznego, na podstawie ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Projekt zostanie również przekazany do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Projekt konsultowany jest wspólnie z projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

Projekt nie będzie miał wpływu na wydatki sektora finansów publicznych

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Obecnie liczba skarg na orzeczenia KIO składanych rocznie wynosi 160, co stanowi zaledwie
6% względem rozpatrzonych odwołań. Planowane obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie
KIO istotnie zwiększy liczbę wpływających skarg, co pozwoli na zrównoważenie obecnych
wpływów z tej opłaty dla sektora finansów publicznych. Zakłada się, że globalnie kwota
wpływów z tego tytułu nie powinna się zmienić w porównaniu do obecnej sytuacji lub
ewentualnie może wystąpić pozytywny wpływ na sektor finansów publicznych (większa liczba
skarg przy obniżonej opłacie sumarycznie może zwiększyć globalne wpływy w tym zakresie,
nie jest możliwe jednak oszacowanie w ujęciu pieniężnym skali ewentualnego dodatkowego
wpływu).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Planowane obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO istotnie zwiększy
liczbę skarg wpływających od sektora MŚP. Tym samym zwiększy się
dostępność sądu dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim
potencjałem finansowym. MŚP zyskają realną możliwość skorzystania z tego
środka odwoławczego.

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Projekt nie będzie miał wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
źródeł danych i
Ponadto projekt nie będzie miał wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych i osób starszych.
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Nie dotyczy
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

☐ inne: zatrudnienie, innowacyjność

Omówienie wpływu

Nie dotyczy

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowane wejście ustawy w życie – 1 stycznia 2020 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy (przewiduje się natomiast ewaluację projektu ustawy Prawo zamówień publicznych, która została opisana w
ocenie skutków regulacji tego projektu ustawy, UD472)
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
brak

