
PRZEDMOWA 

 

Niespełna 10 lat temu polskie prawo wzbogaciło się o jeszcze jedną dziedzinę - 

zamówienia publiczne. Z początku zresztą mało kto spodziewał się, że niepozorna, 

licząca zaledwie 97 artykułów ustawa o zamówieniach publicznych może pretendować 

do takiej roli w systemie prawa. Jednym, będącym w zdecydowanej większości, 

kojarzyła się z kolejną administracyjną mordęgą. Dla innych, nielicznych, stanowiła 

ciekawe połączenie przepisów cywilnych, stosowanych przede wszystkim przez 

administrację, regulujących sprawy finansowe, decydujących o rozwoju 

gospodarczym. Przez środowiska prawnicze została w znacznym stopniu jeśli nie 

zlekceważona, to przynajmniej niezauważona. Dopiero obecnie zyskuje zwolenników i 

wzbudza coraz większe zainteresowanie, ale nazwanie zamówień publicznych 

dziedziną prawa w dalszym ciągu dla niektórych może być jeszcze nie do przyjęcia. 

Ustawa, która dała temu początek, jubileuszu nie doczekała. Została zmieniona nawet 

w nazwie. Zastąpiło ją Prawo zamówień publicznych. 

 

Nie sposób po kilku miesiącach stosowania stwierdzić, czy nowe prawo jest lepsze. Na 

pewno obszerniejsze i trudniejsze, co akurat dobrze mu nie wróży. Ważne jest jednak 

co innego. Nowe prawo nie musi już, tak jak poprzedzająca ustawa, walczyć o należne 

mu miejsce. Obecnie niewielu jest już chyba oponentów, niewidzących potrzeby w 

uregulowaniu rynku zamówień publicznych. Bo to, że reguluje ono olbrzymi rynek, o 

wartości kilkudziesięciu miliardów rocznie, chyba jest już oczywiste. Dlatego 

oponenci zaczynają znajdować nowe zagrożenia, które niestety podsuwa sam 

ustawodawca. Brak regulacji ustawowej byłby nie do zaakceptowania i w praktyce 

paraliżowałby gospodarkę. Taką samą sytuacją grozi jednak przeregulowanie, 

narzucenie zbyt ciasnego gorsetu na tych, którzy prawo zamówień publicznych 

stosować muszą na co dzień. 

 

Zaletą nowego prawa jest to, że wzoruje się na obowiązujących w tym zakresie 

dyrektywach Unii Europejskiej. Dziwić się tylko należy, że dyrektywy czyta się 

jednoznacznie i z reguły nie ma poważniejszych wątpliwości interpretacyjnych, zaś 

oparte na nich polskie prawo stwarza ciągłe problemy. Wprawdzie dają one pole do 

popisu prawnikom, m.in. niżej podpisanemu, ale jednocześnie przysparzają kłopotów 

tym, którzy zobowiązani są do stosowania ustawy. Nic tak bowiem nie przeszkadza w 

prawie, jak jego ciągła zmienność i związana z tym niepewność interpretacyjna. A 

pamiętać należy, że prawo to w zdecydowanej większości stosują na co dzień ludzie, 

którzy nie są prawnikami. Dlatego powinno być ono pewne i jednoznaczne, dawać 

odpowiedzi na pytania, nie zaś mnożyć problemy. 

 



Ostatnia zmiana przepisów o zamówieniach publicznych stanowiła swoistą rewolucję. 

Czy była ona potrzebna? Moim zdaniem nie, wystarczyło dokonać zmiany 

ewolucyjnej. Przeważył jednak upór urzędników przekonanych o swojej misji 

dziejowej, nie zwracających uwagi na tych, którzy potem z efektami tej misji będą się 

borykać. O tym, że nowa ustawa nie jest idealna, świadczy chociażby fakt, że już jest 

zmieniana, a praktycy dostrzegają w niej coraz więcej problemów. A na pytania o ich 

rozwiązanie dostają często odpowiedź sprzeczną z treścią przepisów, a czasami ze 

zdrowym rozsądkiem. Podstawową wadą tego aktu prawnego nie jest jednak treść 

przepisów, ponieważ te, z jednej strony, opierają się na dyrektywach unijnych, a z 

drugiej, w zdecydowanej większości przenoszą rozwiązania z poprzedniej ustawy. 

Problemem jest sposób przygotowania, uchwalenia i wprowadzenia w życie ustawy. 

Wszystko odbyło się w warunkach ekspresowych i pod presją mających grozić Polsce 

konsekwencji finansowych. Tymczasem organ odpowiedzialny za przygotowywanie 

przepisów regulujących sprawy zamówień publicznych absorbował wszystkich przez 

długi czas zmianami starej ustawy, przygotowując jednocześnie rewolucję w postaci 

przepisów całkowicie nowych, może nie w treści, ale na pewno w formie. Do 

zwiększenia zamieszania przyczyniło się również zbyt krótkie vacatio legis ustawy, co 

zmusza wszystkich zainteresowanych do stosowania rozwiązań bez odpowiedniego 

czasu na zapoznanie się z nimi i wyjaśnienie wielu wątpliwości. 

 

Celem niniejszego komentarza jest praktyczne omówienie przepisów i przybliżenie 

rozwiązań, wypracowanych przez 10 lat zdobywania doświadczeń w zamówieniach 

publicznych. Starałem się więc wykorzystać swoją wiedzę praktyczną, nabytą w 

trakcie wieloletniego stosowania przepisów ustawy. Także wiedzę zdobytą w trakcie 

prowadzonych szkoleń, kursów i seminariów. Nieocenioną zaś wartość miały dla mnie 

setki rozpraw, w których uczestniczyłem jako arbiter. Jednak przy pisaniu 

komentarza starałem się korzystać nie tylko ze swojej wiedzy. Bardzo przydatne było 

orzecznictwo, utrwalone w ciągu wielu lat przez zespoły arbitrów, a profesjonalnie 

udoskonalone przez sądy. Wielce pomocna była też życzliwość wielu osób, dających 

mi do rozważenia intrygujące problemy prawne z zakresu zamówień publicznych. 

Wreszcie bardzo cenną była pomoc posłów, którzy zaprosili mnie jako eksperta 

podkomisji, a następnie komisji sejmowej, pracującej nad ustawą. Za pomoc tę 

starałem się odwdzięczyć, zabierając wielokrotnie głos i proponując poprawki. O 

treści ustawy przesądziła jednak nie wiedza merytoryczna, lecz zwykła sejmowa 

większość. Dlatego nabytą wiedzę staram się przekazać w niniejszym komentarzu. 

 

Od czasu opublikowania poprzedniego wydania w ustawie i w przepisach 

wykonawczych nie zaszły większe zmiany. Zmieniły się natomiast niektóre przepisy 

powiązane z zamówieniami publicznymi, w tym tak istotne, jak te dotyczące 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nowe 

unormowania zostały więc uwzględnione w niniejszym wydaniu. Przede wszystkim 

jednak uwzględniony został półtoraroczny okres praktyki w stosowaniu nowej ustawy, 



zdobyty przez autora, a także teoretyczna wiedza pozyskana z orzecznictwa i 

piśmiennictwa na temat nowego Prawa zamówień publicznych. Dlatego obecne 7. 

wydanie zostało rozszerzone o nowe orzeczenia sądów i zespołów arbitrów, a także o 

wiele tez wynikających z opinii UZP publikowanych na stronach internetowych oraz z 

coraz szerszej literatury na temat zamówień publicznych. 
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