
PRZEDMOWA 

 

Ustawa o zamówieniach publicznych już na trwałe wpisała się w polski system 

prawny. Przez okres siedmiu lat, jakie niedawno minęły od czasu jej publikacji, stała 

się przedmiotem wielu poważnych analiz prawnych, znalazła też wielu komentatorów. 

Powstało bogate orzecznictwo, już nie tylko zespołów arbitrów, ale także sadów 

powszechnych, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do 

poszczególnych unormowań ustawy wielu wyjaśnień udzielił Urząd Zamówień 

Publicznych, który jednocześnie wydał szereg publikacji przybliżających regulacje 

prawne obowiązujące w tym zakresie w Unii Europejskiej. 

 

Ustawa o zamówieniach publicznych na trwałe wpisała się też w polski system 

społeczno-gospodarczy.  Wzrasta zapotrzebowanie na fachowców potrafiących w 

pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarzają ustawowe procedury. Jednocześnie 

stale przybywa osób mających praktyczny związek z zamówieniami publicznymi, co 

powoduje zwiększone zapotrzebowanie na poradniki, dworactwo i szkolenia. 

 

Przygotowując ten Komentarz starałem się połączyć posiadaną wiedzę teoretyczną 

 i znajomość prawa, z doświadczeniem nabytym przez okres ponad pięciu lat 

praktycznego zajmowania się zamówieniami publicznymi. Przekazuję więc nim wiele 

spostrzeżeń przydatnych, w stosowaniu ustawy zarówno przez zamawiających, 

 jak i oferentów. Często są to wręcz spostrzeżenia bardziej oparte na praktyce, niż 

wynikające wprost z przepisów. Uważam jednak, że upowszechnianie dobrych 

rozwiązań praktycznych ma bardzo istotne znaczenie dla prawidłowego 

funkcjonowania całego systemu zamówień publicznych. Lepiej bowiem zmienić 

nieżyciowe przepisy niż pozwalać na lekceważenie i obchodzenie prawa. 

 

Doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzenia lub weryfikacji wielu postępowań 

, a czasami także w trakcie przygotowywania ofert przetargowych, byłoby jednak 

ułomne, gdyby nie znalazło oparcia w orzecznictwie arbitrażowym oraz w 

publicystycznym dorobku UZP. Dlatego moje uwagi i spostrzeżenia często starałem 

się weryfikować właśnie wnioskami wypływającymi ze spraw wyjaśnianych przez 

Urząd. Pozwoliło mi to przedstawić w większości jednoznaczny pogląd na szereg 

trudnych problemów. Mam nadzieję, że dzięki temu Komentarz przyczyni się w 

jakimś stopniu do ujednolicenia stosowania ustawy. 

 

Wnioski wypływające ze stosowania ustawy wskazują, że nie wszystkie 

ustawowe rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Jest to jeden z powodów 



prowadzonych obecnie w parlamencie prac nad projektem nowej ustawy o 

zamówieniach publicznych. Drugim powodem jest konieczność dostosowania 

polskiego prawa do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Aby chociaż w 

przybliżeniu pokazać, w jakim kierunku będzie ewoluowało polskie prawo zamówień 

publicznych, w Komentarzu zamieszczono omówienie dyrektyw Unii Europejskiej w 

tym zakresie. Autorem tego omówienia jest Marian Lemke, Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, któremu za udostępniony tekst oraz zachętę do napisania tego 

Komentarza pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować. 

 

„Zamówienia publiczne. Komentarz” stanowią pierwsze wydanie, chociaż w znacznym 

stopniu są kontynuacją trzech dotychczasowych wydań, napisanych wspólnie z 

Panem Waldemarem Łysakowskim. Szczególnie odnosi się do tych części 

Komentarza, które i poprzednio były mojego autorstwa. Zupełnie nowe są jednak te 

części, których autorem był Waldemar Łysakowski. Zqa owocną współpracę i cenny 

skład merytoryczny, wniesiony do poprzednich wydań, dotychczasowemu 

współautorowi w tym miejscu serdecznie dziękuję. 
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