
PRZEDMOWA 

 

Uchwalona 10.6.1994 r. ustawa o zamówieniach publicznych wypełniła lukę  

w systemie prawa, jaką był brak jednolitego uregulowania, aktem prawnym rangi 

ustawowej procedur wydatkowania środków publicznych. Potrzeba takiego 

uregulowania była powszechnie dostrzegana, a po r. 1989 uchwalenie nowoczesnej 

ustawy stało się wręcz koniecznością. Udział sektora publicznego w zamawianiu 

dostaw towarów, wykonywania usług czy robót budowlanych sięga obecnie 10 mld 

złotych rocznie ( 100 bilionów starych złotych)  i stale się zwiększa. Powoduje to, iż 

sektor publiczny jest największym inwestorem na rynku. Brak jasnych reguł 

funkcjonowania zamówień publicznych narażał Skarb Państwa na poważne straty, a 

styk sektora publicznego, reprezentowanego przez urzędników, z prężnie 

rozwijającym się sektorem prywatnym mógł stwarzać coraz więcej sytuacji 

kryminogennych. Do przyspieszenia rozwiązania problemu zamówień publicznych 

przyczyniło się też dążenie Polski do integracji ze strukturami europejskimi, w tym 

przede wszystkim z Unią Europejską. Uchwalenie ustawy uwiarygodniło bowiem 

intencje elit rządzących zmierzające do rozłączenia sfery gospodarki od sfery polityki. 

Potwierdziło też zamiary coraz szerszej decentralizacji procesów decyzyjnych. 

 

Podstawowe cele, jakie przyświecały ustawodawcy przy uchwalaniu ustawy o 

zamówieniach publicznych, to: zracjonalizowanie wydatkowania środków 

publicznych, zapobieganie ich marnotrawstwu, ograniczenie możliwości powstawania 

sytuacji kryminogennych oraz stworzenie warunków do uczciwej konkurencji w 

rywalizacji o uzyskiwanie zamówień publicznych. Niebagatelne znaczenie miała też 

rola, jaką nowoczesne przepisy będą spełniać w kształtowaniu polityki społeczno-

gospodarczej państwa. Zamówienia publiczne w gospodarce rynkowej stanowią 

bowiem istotny czynnik w kreowaniu popytu, a tym samym – w pobudzaniu rozwoju 

gospodarczego. 

 

Uchwalenie funkcjonalnej i komplementarnej ustawy nie było rzeczą łatwą. Nie 

polegało na poprawieniu już funkcjonujących przepisów czy dopasowaniu ich do 

nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej. Zmierzało natomiast do 

ustanowienia norm mających stworzyć spójny system prawa w zakresie zamówień 

publicznych. 

 

Niełatwe jest także wdrożenie ZamPublU w życie. Rozwiązania przez nią 

wprowadzone spotykają się z oporem ze strony dysponentów środków publicznych. 

Trafiają też na urzędników nie przygotowanych do realizacji ustawy. Zawiera ona 

bowiem przede wszystkim przepisy proceduralne, które zmuszają do prowadzenia 



postępowania o zamówienia publiczne ściśle według reguł w niej zawartych. Nie 

pozwalają one na swobodę w trybie postępowania i na dowolność wyboru wykonawcy 

zamówienia. Dają za to uczestnikom procedury (zamawiającemu i oferentom) szereg 

instrumentów, które powinny zapewnić wybór najkorzystniejszej oferty oraz czystość 

postępowania. Od respektowania przepisów prawa ZamPublU, jej zrozumienia i 

właściwej interpretacji , a także od zmiany mentalności osób ją realizujących będzie 

zależało tempo i sposób wprowadzania nowoczesnych rozwiązań na jednym z 

ważniejszych obszarów funkcjonowania państwa.  

 

Ustawa była już dwukrotnie nowelizowana mimo, że została niedawno uchwalona. 

Obecna jej treść w dalszym ciągu nie jest jeszcze doskonała i pozostawia zbyt szeroki 

zakres do interpretacji. Na pewno więc wymaga dalszych zmian i doskonalenia, 

niemniej jednak ponad roczny okres funkcjonowania ustawy pozwolił doktrynie i 

orzecznictwu na wypracowanie szeregu rozwiązań, które czynią ją bardziej 

przystępną. Przybliżenie tych rozwiązań, zaprezentowanie dotychczasowych 

doświadczeń i próba ujednolicenia praktyki, to zasadnicze cele, jakie założyli sobie 

autorzy przy pisaniu niniejszego komentarza. Jeżeli ułatwi on wdrażanie systemu 

zamówień publicznych w Polsce – cel zostanie spełniony. 

 

Przy opracowywaniu komentarza autorzy wykorzystali materiały zawarte w 

Informatorze Zamówień Publicznych, przygotowanym i wydanym pod 

merytorycznym nadzorem Urzędu Zamówień Publicznych. 
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