
Przedmowa

Niniejszy komentarz jest pierwszym wydawanym w serii Duże Komentarze Becka.
Oparty jest na dotychczas wydawanym w serii Komentarze Becka, dlatego oznaczony
jest jako 12 wydanie. Jednak jego treść jest w znacznym stopniu napisana od
nowa, a w wielu przypadkach dotychczasowy komentarz został znacznie poszerzony.
Oczywiście całość jest dostosowana do najnowszych przepisów, wprowadzonych
wielokrotnymi nowelizacjami. Stąd komentarz obejmuje regulacje dotyczące zamówień
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, systemu kwalifikowania wykonawców czy
nowego sposobu dokonywania oceny spełniania warunków podmiotowych. Wyjaśnia
też nowe pojęcia i definicje oraz omawia nowe przepisy wykonawcze.

Zasadniczą część nowego komentarza stanowi jednak szerokie omówienie najtrud-
niejszych, budzących najwięcej sporów i kontrowersji rozwiązań w zakresie wnoszenia
i zatrzymywania wadium, poprawiania omyłek w ofercie, ustalania rażąco niskiej ceny,
dokonywania zmian w umowach o zamówienie publiczne czy korzystania ze środków
ochrony prawnej.

W opracowaniu przedstawiono komentarz autorski do omawianych przepisów,
wykorzystując jednocześnie dorobek doktryny i orzecznictwa. Stąd w komentarzu
zaprezentowane zostały różne poglądy, przydatne dla rozważań teoretycznych, ale
pomocne też w praktycznym stosowaniu przepisów. Jednocześnie tam, gdzie to było
możliwe i niezbędne, wyraźnie zaakcentowane zostało stanowisko Autora. Wszystko
to ma na celu jak najbardziej wszechstronne i wyważone omówienie przepisów.
Autor jak zawsze jednak, na uwadze miał przede wszystkim potrzeby osób bez-
pośrednio związanych z zamówieniami publicznymi, niekoniecznie zainteresowanych
w naukowych dylematach, lecz oczekujących jasnych i jednoznacznych rozwiązań.
Dlatego niniejszy komentarz napisany jest w sposób jak najbardziej przystępny dla
wszystkich jego czytelników i użytkowników. Dodatkowo w nowym wydaniu został
zredagowany w sposób przejrzysty i łatwy w praktycznym korzystaniu. Jednocześnie
autor ma nadzieję, że mocno uargumentowane poglądy oraz odesłania do literatury
i orzecznictwa będą przydatne w działalności badawczej i naukowej.

Powstanie nowego komentarza było trudne m.in. z powodu częstych, zdaniem Autora
– zbyt częstych, zmian wprowadzanych do ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiany te, chociaż mają na celu ulepszenie przepisów, wprowadzają najczęściej
zamieszanie i niepewność. Na dodatek destabilizują coś, co stworzyła ustawa, czyli
system zamówień publicznych. Szczegółowe, wręcz kazuistyczne przepisy, wprowa-
dzane do ustawy w każdym niemal przypadku wystąpienia jakichś nieprawidłowości,
czy też dokonywanie drobnych zmian różnymi ustawami, a nawet zawieranie w innych
ustawach przepisów odnoszących się bezpośrednio do zamówień publicznych, powo-
duje osłabienie systemu i tym samym przynosi skutki odwrotne od zamierzonych.
Niestety, wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian. Dzięki nim co, prawda,
komentarz będzie mógł mieć kolejne wydania i będzie okazja do jego ulepszenia,
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gdyż do doskonałości mu jeszcze daleko. Ale osiągnięcie doskonałości nie jest celem
Autora, w przeciwieństwie do, jak się wydaje, pomysłodawców kolejnych nowelizacji.
Tymczasem stabilne prawo, nawet niedoskonałe, ale pewne, daje większe korzyści
praktyczne, niż ciągłe próby jego poprawiania i ulepszania.

Warszawa, sierpień 2013 r. Jerzy Pieróg
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