
PRZEDMOWA 

 

Minęły 3 lata od wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych. Ponad półtora 

roku temu ukazało się poprzednie wydanie Komentarza. W tym czasie ustawa 

doczekała się wielu komentarzy i szerokiego piśmiennictwa, obrosła w orzecznictwo, a 

przede wszystkim uległa kolejnym zmianom. Obecne wydanie komentarza ma na celu 

przede wszystkim przybliżenie nowych rozwiązań, które wprowadzone zostały do 

ustawy wiosną 2006 i 2007 r. 

 

Zmiany dokonane w 2006 r. objęły swoim zakresem niemal całą ustawę, a powody ich 

wprowadzenia były dwa: konieczność dostosowania polskiej ustawy do nowych 

dyrektyw unijnych oraz chęć uproszczenia i odbiurokratyzowania przepisów. 

Pierwszy cel zrealizować się udało, chociaż adaptacja unormowań unijnych do ustawy 

nie znalazła jak na razie szerszego praktycznego zastosowania i w znacznym stopniu 

pozostaje jedynie w sferze teorii i piśmiennictwa. Mam tu na myśli takie rozwiązania 

jak dynamiczny system zakupów, dialog konkurencyjny czy aukcja elektroniczna. 

Drugi cel ambitnie został podjęty przez nową ekipę polityczną, która objęła władzę 

ustawodawczo-wykonawczą. Niestety brak doświadczenia, a przede wszystkim 

zbędny pośpiech spowodowały, że dobre i potrzebne rozwiązania systemowe zostały 

mocno zniekształcone przez wiele prostych błędów i niedopracowanych pomysłów. 

Dobre chęci nie wystarczyły m.in. dlatego, że w pracach nad zmianami zamiast 

ekspertów dominowali lobbyści. 

 

Zmiany wprowadzone w 2007 r. zmierzają więc do poprawienia niedociągnięć 

wynikających z poprzedniej nowelizacji. Ich głównym celem jest jednak zmiana w 

systemie rozstrzygania sporów; zlikwidowano "amatorski" zespół arbitrów, a w 

zamian wprowadzono zawodowy skład Krajowej Izby Odwoławczej. Na razie jest za 

wcześnie, by przesądzać, czy "zawodowy" oznaczać będzie profesjonalny, czy tylko 

etatowy. Przepisy o procedurze odwoławczej nie uległy większym zmianom, a zatem o 

pozycji nowego ciała rozstrzygającego odwołania decydować będą przede wszystkim 

ludzie, którzy wejdą w jego skład. I tu widzę największe zagrożenie dla oczekiwań, iż 

nowe znaczyć będzie lepsze. A powód jest prosty: za kolejną reformę organu 

rozstrzygającego spory zabrali się ci sami urzędnicy, którzy byli autorami poprzedniej, 

tak marnie kończącej zmiany w tym zakresie. Przypomnę, nową ustawą w 2004 r. 

zniszczono mający prawie 10 lat doświadczeń arbitraż, a w jego miejsce utworzono... 

to samo, tylko że w nowym składzie. Niestety nowi ludzie w arbitrażu, niemający tak 

mocnej pozycji jak poprzednicy, od początku mieli małe szanse na sprostanie 

wygórowanym oczekiwaniom powołującego ich Prezesa UZP. Bo też dużą naiwnością 

było przypuszczać, że przypadkowo wylosowani, zapoznający się w ostatniej chwili ze 

sprawą arbitrzy, będą zdolni do prawidłowego rozstrzygania coraz trudniejszych 



spraw. To nie ludzie zawiedli, tylko system, w który ich wpuszczono, był z góry 

skazany na niepowodzenie. A odpowiedzialny za ten system Prezes UZP staje na czele 

kolejnych zmian. Ciekawe, ile razy jeszcze... 

 

Po kolejnych zmianach i poprawkach ustawa staje się coraz lepsza legislacyjnie. Z 

dumą przy tym zauważam, że w każdej większej nowelizacji wykorzystywane są 

krytyczne uwagi oraz propozycje rozwiązań, zawarte we wcześniejszych wydaniach 

niniejszego Komentarza. Już choćby w ten sposób trud jego pisania przyniósł 

autorowi sporo satysfakcji. Jednak jeszcze ważniejsza jest możliwość przekazania 

swojej wiedzy i doświadczenia tym wszystkim, którzy to coraz trudniejsze prawo 

muszą na co dzień stosować. Dlatego w kolejnym ósmym wydaniu starałem się 

zamieścić to wszystko, co jest przydatne praktykom, nie siląc się na teoretyczne 

dywagacje. Mając też na względzie komfort w stosowaniu książki, w Komentarzu nie 

ma opinii urzędowych lub kazuistycznych orzeczeń sądów i zespołów arbitrów. Cytaty 

z nich są tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przydatne do praktycznego 

zastosowania. Nie jest bowiem celem autora dodawanie sobie powagi objętością 

wydanego dzieła. 

 

Obecne wydanie Komentarza ma na celu maksymalnie szybkie przybliżenie 

Czytelnikom nowych rozwiązań zawartych w ustawie. Obejmuje wszystkie zmiany, 

jakie miały miejsce od poprzedniego wydania, w tym dokonane ostatnio, w kwietniu 

2007 r. Opiera się na najnowszych interpretacjach i wykładni, wynikających m.in. z 

orzecznictwa sądów i zespołów arbitrów, a także z bogatego piśmiennictwa. Obejmuje 

też te wszystkie przepisy wykonawcze, które ukazały się przed skierowaniem 

Komentarza do druku. 

 

Być może jest to ostatnie wydanie Komentarza w tej serii wydawniczej. Plany 

Wydawnictwa zmierzają do tego, aby następne wydanie ukazało się w serii Dużych 

Komentarzy Becka. Będzie zatem znacznie bogatsze w treść, chociaż może mniej 

poręczne w formie. Na pewno jednak nie mniej praktyczne w zastosowaniu. 

 

Warszawa, kwiecień 2007 r. 
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