
PRZEDMOWA 

 

W 2008 r. miała miejsce kolejna, można powiedzieć - tradycyjna, doroczna 

nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Następna w 2009 r., tak przynajmniej 

wynika z wypowiedzi przedstawicieli kierownictwa UZP. Obecna nowelizacja została 

trochę wymuszona, gdyż związana jest z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Komisję 

Europejską, która zakwestionowała zgodność niektórych polskich rozwiązań z 

dyrektywami 2004/17/WE, 2004/18/WE i 89/665/EWG oraz z Traktatem 

ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Tyle tylko że Komisja zgłosiła zastrzeżenia do 

12 przepisów, a nowelizacja objęła 52 zmiany. Po raz kolejny więc konieczność 

dostosowania polskiego prawa do rozwiązań europejskich stała się pretekstem do 

większych zmian w ustawie. 

 

Od razu należy stwierdzić, że obecne zmiany Prawa zamówień publicznych idą w 

dobrym kierunku. Przede wszystkim odbiurokratyzowują ustawę i zmniejszają 

uciążliwą przewlekłość procedur. Poza tym zapewniają wzrost roli wykonawców, 

których prawa stają się coraz bardziej realne, a jednocześnie coraz mniej jest 

możliwości instrumentalnego traktowania przez nich posiadanych uprawnień. Wiele 

nowych przepisów ma charakter dyscyplinujący zarówno zamawiającego, jak i 

wykonawców. Jest to jednak chyba pierwsza nowelizacja, która w tak dużym stopniu 

bierze pod uwagę pozycję wykonawców w systemie zamówień publicznych. 

 

Zamawiający także doczekali się zmian, i to niekiedy radykalnych. Przede wszystkim 

uzyskują większe możliwości samodzielnego działania, wprowadzania korekt do 

postępowania oraz elastycznego reagowania na poczynania wykonawców. W sumie 

zamawiający uzyskują dużo więcej swobody w postępowaniu. Należy mieć nadzieję, że 

przyniesie to efekt w postaci wybierania rzeczywiście najlepszej dla zamawiającego 

oferty, a nie tylko najkorzystniejszej w rozumieniu ustawy. 

 

Do podstawowych zalet obecnej nowelizacji należy zaliczyć też dalsze 

minimalizowanie roli Prezesa UZP w systemie zamówień publicznych. Po 

kuriozalnych rozwiązaniach przyjętych w 2004 r. należało się spodziewać, że każda 

kolejna nowelizacja będzie zmierzać do uszczuplania kompetencji tego centralnego 

organu administracji rządowej. Chociażby dlatego, że nadmierne i nienależne mu 

uprawnienia blokowały udzielanie zamówień publicznych. Można przypuszczać, że 

kolejnym krokiem w tym kierunku będzie likwidacja tego organu i przejęcie 

pozostałości jego uprawnień przez inny organ. Nie wydaje się, aby było to dobre 

rozwiązanie, ale niewątpliwie w pełni zasłużone. 

 



Oczywiście obecna nowelizacja, podobnie jak poprzednie, nie jest wolna od 

niedociągnięć. Ale jest ich już zdecydowanie mniej niż w poprzednich. Nie usunięto 

też jeszcze wszystkich mało fortunnych rozwiązań. Ale ponownie trzeba podkreślić - 

zmiany zmierzają w dobrym kierunku. 

 

Przygotowując kolejne wydanie komentarza, uwzględniające zarówno nowelizację z 

4.9.2008 r., jak i najnowszy dorobek orzecznictwa, szczególnie wartościowy w 

wydaniu Krajowej Izby Odwoławczej, starano się zachować jego dotychczasową 

przystępną formę i jasną, praktyczną treść. Stąd nie ma w tym komentarzu głębokich 

analiz i rozważań teoretycznych. W dalszym ciągu pierwszeństwo ma chęć 

jednoznacznego i szybkiego przybliżenia nowych rozwiązań oraz udostępnienie 

zdobytych przez kolejne lata doświadczeń autora. 

 

Tym razem jednak przygotowano to wydanie z pełną świadomością, że będzie ostatnie 

w tej serii wydawniczej. Kolejne ukaże się już na pewno w serii Duże Komentarze 

Becka, a więc będzie obszerniejsze i bogatsze w treść. Na pewno nie będzie w nim 

mniej praktycznych uwag niż w obecnym. Natomiast znacznej rozbudowie musi ulec 

warstwa teoretyczna i prawna. Mam nadzieję, iż uda się zrealizować ten cel. Ale i tak 

tego "szarego" komentarza będzie trochę brakować… 
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