
 Przedmowa

Stosunkowo niedawno (1.1.2015 r.) upłynęło 20 lat od wejścia w życie ustawy 
z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344). Był to pierwszy 
tej rangi akt prawny, który po okresie transformacji ustrojowej uregulował od 
podstaw w III Rzeczypospolitej zasady, warunki i tryb wydawania „grosza publicz-
nego”. Warto przytoczyć fragment uzasadnienia tamtej ustawy: „(…) celem projek-
towanej regulacji jest wprowadzenie mechanizmów sprzyjających racjonalnemu, 
efektywnemu i uczciwemu gospodarowaniu środkami publicznymi”. U podstaw 
przyjętych rozwiązań legły fundamentalne dla życia społeczno-gospodarczego 
wartości takie jak: uczciwość, rzetelność, wolna konkurencja, wizerunek państwa 
w oczach obywateli, jawność w  podejmowaniu decyzji oraz wiele innych pryncy-
pialnych zasad z nimi związanych.

Kolejna ustawa uchwalona 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych mu-
siała uwzględnić dodatkowo implementację stosownych unormowań dyrektyw 
unijnych, wobec mającego nastąpić 1.5.2004 r. przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Dorobek praktyki, doktryny prawniczej oraz orzecznictwa Krajowej Izby 
Odwoławczej i sądów, powstały w procesie tych 20 lat stosowania PrZamPubl, 
stanowi dobrą bazę do napisania i wydania niniejszego praktycznego komentarza 
w tym zakresie. Jestem przekonany, że kompleksowa publikacja, opracowane przez 
autorów posiadających wieloletnie doświadczenie w stosowaniu PrZamPubl 
(oraz ustaw związkowych), będzie stanowiło nieocenioną pomoc dla tysięcy osób 
w naszym kraju, które uczestniczą w przeprowadzaniu procedury zamówienia 
publicznego lub innej konkurencyjnej (przyznaniu koncesji, zawarcia umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym). To wartościowe kompendium wiedzy prak-
tycznej będzie też dobrym punktem wyjścia dla osób odpowiedzialnych w swojej 
instytucji za opracowanie stosownych dokumentów, przy uwzględnieniu specyfiki 
i potrzeb danego zamówienia/przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Gratulując Autorom, należy życzyć wszystkim Czytelnikom pożytecznej lektury.

Warszawa, 15 maja 2015 r.                                           Marian Mazurek
Partner Zarządzający

Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy
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***
W celu możliwe praktycznego i użytecznego przedstawienia tematyki w opraco-
waniu wskazywane są nazwy i oznaczenia m.in. organów, instytucji i sądów, które 
zostały w większości stworzone na potrzeby publikacji i wymagają każdorazowo 
weryfikacji, w zakresie oznaczania oraz danych teleadresowych. Ponadto przy-
padkowa jest ewentualna zbieżność danych podmiotów publicznych, prywatnych 
oraz osób jak również stanów faktycznych ze stanem rzeczywistym. Przedstawione 
wzory wymagają dostosowania do indywidualnych spraw i okoliczności.


