
Przedmowa

Zamówienia publiczne stanowią kluczowy obszar gospodarki i finansów Unii
Europejskiej. W zależności od stosowanych metodologii obliczeń statystycznych
przyjmuje się, iż wartość zamówień publicznych obejmuje pomiędzy 13 a 18% PKB
w skali UE.

Regulacje dotyczące zamówień publicznych są jednym z głównych narzędzi,
które mają zapewniać poszanowanie podstawowych swobód wspólnego rynku,
w zakresie przepływu towarów, usług, osób, jak również kapitału. Doświadczenia
powstałe w oparciu o dotychczasowe przepisy wskazują na potrzebę uelastycznienia
procedur oraz dostosowania przepisów do zmieniających się realiów gospodarczych
i technologicznych.

Prace nad nowymi regulacjami w sprawie zamówień publicznych zostały zapo-
czątkowane w 2011 roku. W trakcie długiego procesu legislacyjnego przeprowa-
dzono szereg konsultacji, zarówno na forum instytucji europejskich, jak również
w poszczególnych krajach członkowskich. W rezultacie w dniu 26.2.2015 r. przyjęty
został „pakiet” 3 dyrektyw:

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r.
w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz.
UE L Nr 94, s. 65);

2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.2.2014 r.
w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca
dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 243);

3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r.
w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 1).

Przedmiotem niniejszego komentarza jest Dyrektywa 2014/24/UE. Nowa regu-
lacja powinna przyczynić się do usprawnienia działania instytucji zamawiających,
jak również spowodować zdecydowanie szerszą dostępność zamówień dla wyko-
nawców.

Wymaga jednak podkreślenia, iż zasadniczy cel Dyrektywy zostanie osiągnięty
dopiero po wdrożeniu jej przepisów do krajowych porządków prawnych, co
powinno nastąpić przed 18.4.2016 r. Istotne jest, aby implementacja Dyrektywy nie
była przeprowadzana jedynie poprzez powtórzenie jej zapisów. Mając na uwadze
złożoność poszczególnych zagadnień, zasadne jest wypracowanie takich regulacji,
które będą uwzględniały specyfikę prawną i instytucjonalną poszczególnych krajów
członkowskich.

Dyrektywa wprowadza wiele instytucji, które powinny stanowić zachętę do
efektywnego rozwoju zamówień publicznych na niezagospodarowanych do tej pory
obszarach. Szczególnym przykładem takiego rozwiązania jest m.in. nowa procedura
tzw. partnerstwa innowacyjnego (art. 31 Dyrektywy 2014/24/UE).

Komentarz ukazuje wieloaspektowość regulacji zawartych w Dyrektywie oraz
szczegółowo opisuje kluczowe zagadnienia dotyczące poszczególnych instytucji,
zwracając szczególną uwagę na kontekst regulacji, tło systemowe i prawne.
W opracowaniu uwzględniono w szczególności:

1) bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (w tym orzeczenia, których
oficjalne tłumaczenia na język polski nie są dostępne);

2) materiały Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, w tym stano-
wiska formułowane w procesie legislacji;

3) literaturę zagraniczną;
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4) w odniesień do wybranych zagadnień – specyfikę aspektów językowych
(tłumaczeń) Dyrektywy oraz orzecznictwa TS;

5) doświadczenia praktyczne i wnioski wynikające między innymi z postępu
technologicznego oraz np. konieczności i zamiaru wdrażania tzw. e-zamówień.

W komentarzu przedstawiono proces kształtowania się poszczególnych regulacji,
jak również motywy dla wprowadzanego kształtu instytucji przewidywanych w Dy-
rektywie.

Jest to pierwsza pogłębiona analiza prawna przepisów Dyrektywy, a zatem może
stać się przyczynkiem do konstruktywnej oceny nowych regulacji.

Komentarz skierowany jest zarówno do praktyków, osób prowadzących pracę
naukową, jak również do osób i instytucji zajmujących się aspektami legislacji.
Załączone opracowanie może stanowić wsparcie w procesie sprawnego wdrażania
nowych regulacji do krajowego porządku prawnego. Niniejszy komentarz powinien
być także pomocny dla właściwej interpretacji przepisów krajowych tworzonych
w ramach procesu wdrażania Dyrektywy do krajowego porządku prawnego.

Dziękuję rodzinie i przyjaciołom. Dziękuję koleżankom i kolegom z kancelarii
za wsparcie i niezwykle istotne odciążenie w bieżących obowiązkach.

dr Jakub Pawelec
Warszawa, maj 2015 r.
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Wykaz skrótów

1. Źródła prawa
decyzja 2008/841/WSiSW . . decyzja ramowej Rady Nr 2008/841/WSiSW

z 24.10.2008 r. w sprawie zwalczania przestępczo-
ści zorganizowanej (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 42)

decyzja 2009/496/WE, Eura-
tom . . . . . . . . . . . . . . . . . decyzja Nr 2009/496/WE, Euratom Parlamentu

Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawie-
dliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Ko-
mitetu Regionów z 26.6.2009 r. w sprawie organi-
zacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europej-
skiej (Dz.Urz. UE L Nr 168, s. 41 ze zm.)

dyrektywa 2002/21/WE . . . . dyrektywa Nr 2002/21/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie wspólnych
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elek-
tronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.Urz. WE L
Nr 108, s. 33 ze zm.)

dyrektywa 2004/17/WE . . . . dyrektywa Nr 2004/17/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 31.3.2004 r. koordynująca proce-
dury udzielania zamówień przez podmioty działa-
jące w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. WE L
Nr 134, s. 1 ze zm.)

dyrektywa 2004/18/WE . . . . dyrektywa Nr 2004/18/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordyna-
cji procedur udzielania zamówień publicznych na
roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. WE
Nr 134, s. 114 ze zm.)

dyrektywa 2004/39/WE . . . . dyrektywa Nr 2004/39/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie ryn-
ków instrumentów finansowych zmieniająca dyrek-
tywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG
(Dz.Urz. WE L Nr 145, s. 1 ze zm.)

dyrektywa 2006/123/WE (dy-
rektywa usługowa) . . . . . . . dyrektywa Nr 2006/123/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca usług na
rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L Nr 376, s. 36)

dyrektywa 2009/81/WE . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 2009/81/WE z 13.7.2009 r. w sprawie koor-
dynacji procedur udzielania niektórych zamówień
na roboty budowlane, dostawy i usługi przez in-
stytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrek-
tywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L
Nr 216, s. 76 ze zm.)
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