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Przedmowa

Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jedną z najistotniejszych czynno-
ści zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Determinuje cały przebieg postępowania i może wywrzeć wpływ na jego 
wynik. Stanowi poza tym o istotnych postanowieniach późniejszej umowy o zamówie-
nie publiczne. 

Przepisy ZamPublU przyznają zamawiającemu swobodę w zakresie określenia przed-
miotu zamówienia, nie jest ona jednak absolutna. Z tego względu zamawiający z jednej 
strony musi mieć wiedzę, jak opisać przedmiot zamówienia, aby zamawiane roboty 
budowlane, dostawy lub usługi właściwie, racjonalnie, efektywnie oraz oszczędnie 
zaspokoiły jego określone potrzeby, z drugiej zaś strony, jak to zrobić, aby wypełnić 
wymogi przepisów ZamPublU. Jeżeli nawet zamawiający nie jest profesjonalistą, musi 
potrafić określić swoje potrzeby oraz oczekiwania. Wykonawcy powinni natomiast wie-
dzieć, jak daleko może posunąć się zamawiający w kreowaniu własnych oczekiwań.

Opis przedmiotu zamówienia wiąże się nierozerwalnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, ponieważ jest jej podstawowym elementem. Specyfikacja to 
nie tylko dokument, którym muszą się kierować wykonawcy w trakcie sporządzania 
oferty. Ten sam dokument wyznacza, jak ma się zachowywać zamawiający podczas 
badania ofert i ich oceny. Specyfikacja powinna być więc precyzyjna oraz jasna w swej 
treści, a jej zapisy możliwe do odczytania w sposób dosłowny, pozbawiony pola do 
domysłów oraz dedukcji przez wykonawców, bez potrzeby prowadzenia procesu 
wnioskowania, co należy uczynić w jej wykonaniu, aby ubiegać się o udzielenie zamó-
wienia publicznego.

Publikacja ma charakter praktyczny, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obydwu 
stron postępowania: zamawiającego i wykonawcy. Obejmuje swym zakresem nie 
tylko informacje teoretyczne, ale także przykłady zastosowania przepisów w praktyce, 
najnowsze orzecznictwo KIO i porady autorki – doświadczonego praktyka. Cennym 
uzupełnieniem publikacji są – gotowe do wykorzystania – liczne wzory opisów 
przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Głębokie 
osadzenie praktyczne treści publikacji ułatwi procedowanie zarówno rozpoczyna-
jącym dopiero pracę w zamówieniach publicznych niezależnie od strony, po której 
występują, jak i bardziej zaawansowanym w procesie zmierzającym do wydatkowania 
środków publicznych zgodnie z przepisami. 


