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regulacja prawna zamówień publicznych ma kompleksowy, 
a zarazem wielowątkowy charakter . obowiązująca ustawa – 
Prawo zamówień publicznych i liczne akty wykonawcze są tego 
wyraźnym dowodem, którego analiza pozwala na dostrzeżenie 
w obszarze zamówień publicznych elementów różnych dziedzin 
prawa . jest zatem mocno zaznaczony aspekt cywilnoprawny, a to 
z woli prawodawcy, który poprzez definicję ustawową nakazuje 
postrzegać zamówienia jako umowy . jest także – co oczywiste 
z racji charakteru prawnego i kompetencji Prezesa urzędu za-
mówień Publicznych – obszerna regulacja administracyjnopraw-
na . Wreszcie zamówienia publiczne podlegają również regulacji 
z zakresu prawa finansowego, co wiązać należy z potrzebą unor-
mowania sfery wydatkowania środków publicznych . całościowe 
spojrzenie na instytucję zamówień publicznych prowadzi nadto 
do konstatacji, że ważną rolę odgrywać tu muszą normy prawa 
gospodarczego publicznego, które traktuje zamówienia jako in-
strument oddziaływania państwa na gospodarkę, wyznaczający 
odpowiednią, pożądaną z punktu widzenia interesu publiczne-
go rolę zamawiającym i wykonawcom zamówień, umożliwiają-
cy racjonalizowanie wydatkowania środków publicznych oraz 
kontrolę udzielania i realizowania zamówień .

formuła 100 podstawowych pojęć nie pozwala wprawdzie na 
pełne zaprezentowanie problematyki zamówień publicznych, 
umożliwia ona jednak przedstawienie podstawowych instytu-
cji i konstrukcji prawnych z tego zakresu w kontekście prawa 
materialnego i formalnego, a to w taki sposób, by każdy zain-
teresowany mógł pozyskać niezbędne informacje umożliwiające 
zrozumienie ujętych w nich kwestii . Punktem wyjścia dla Auto-
rów haseł niniejszego leksykonu stały się – wielokrotnie już no-
welizowane – przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
odzwierciedlające i inkorporujące postanowienia stosownych 
dyrektyw unii europejskiej . zasygnalizowany został także kie-
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runek zmian, jakie nastąpią w sferze prawa polskiego w związku 
z wejściem w życie nowych dyrektyw ue . 

Wyrażam nadzieję, że leksykon stanie się przydatny dla stu-
diujących zagadnienia zamówień publicznych i zamierzających 
widzieć je w kontekście obowiązującego prawa, a także dla tych, 
którzy konstrukcje prawne zamówień publicznych wykorzystu-
ją do działań praktycznych reprezentując zamawiającego lub 
wykonawcę lub kontrolując udzielanie i realizację zamówień .

niniejszy leksykon obejmuje stan prawny na dzień … .
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