
PRZEDMOWA 

 

To już trzecie wydanie naszego komentarza. Tym razem nie zostało przygotowane na 

skutek wprowadzenia poważniejszych zmian do ustawy o zamówieniach publicznych, 

lecz jest, z jednej strony, podyktowane zapotrzebowaniem rynku, a z drugiej, chęcią 

przekazania nowych doświadczeń i spostrzeżeń. Sama ustawa, poza opublikowaniem 

tekstu jednolitego oraz niewielką zmiana dotyczącą jednostek publicznej radiofonii i 

telewizji, nie była przedmiotem prac legislacyjnych i swoją treścią niewiele różni się 

od zamieszczonej w drugim wydaniu. Także w przepisach wykonawczych zaszły 

niewielkie zmiany.  

 

W przeciwieństwie do treści ustawy, zmiany treści komentarza są znaczące. Wynikają 

one z rozwijającego się orzecznictwa arbitrów rozpatrujących odwołania wniesione do 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z coraz szerszej popularyzatorskiej 

działalności Urzędu Zamówień Publicznych oraz z pogłębiania wiedzy praktycznej 

przez autorów. Prowadzenie czy konsultowanie wielu postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego, często o międzynarodowym zasięgu i olbrzymiej wartości 

finansowej, aktywny udział w orzecznictwie arbitrażowym oraz działalność 

dydaktyczna i publicystyczna, pozwoliły autorom na uzupełnienie komentarza o wiele 

nowych tez, zawierających sprawdzone w praktyce rozwiązania. To zresztą cały czas, 

od pierwszego wydania, przyświecało autorom – chęć przekazania, opartej na 

znajomości prawa, wiedzy przydatnej w stosowaniu ustawy. 

 

Dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych istotne było wejście z dniem 

1.1.1999 r. ustawy o finansach publicznych i jednocześnie uchylenie ustawy Prawo 

budżetowe. Spowodowało to nowe podejście do niektórych problemów oraz 

uaktualnienie treści komentarza do art. 4. 

 

Dzięki nowym publikacjom Urzędu Zamówień Publicznych, a w szczególności 

prezentowaniu na łamach elektronicznego miesięcznika pn. Informator Urzędu 

Zamówień Publicznych coraz bardziej jednolitego stanowiska co do niektórych, 

budzących wątpliwości przepisów, możliwe było uzupełnienie treści komentarza o 

stanowisko Urzędu. Przygotowane zaś w UZP i wydane Orzecznictwo zespołu 

arbitrów pozwoliło sformułować szereg tez w oparciu o konkretne wyroki zespołów 

arbitrów. 

 

W tym miejscu autorzy pragną przekazać podziękowania Panu Marianowi Lemke 

Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych za udostępnienie wielu, czasami jeszcze nie 



opublikowanych materiałów oraz za szczególnie cenne, osobiste uwagi wniesione do 

treści komentarza. 

 

Warszawa, styczeń 1999 r.            

 Jerzy Pieróg, Waldemar Łysakowski 


