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Wprowadzenie
Skąd się biorą błędy? Poza tak prozaicznymi powodami jak brak należytego przygoto-
wania procedur, rutyny, niedbalstwa czy też chęci obejścia prawa (co zdarza się rów-
nież w praktyce udzielania zamówień publicznych), także z nieznajomości prawa. Na-
leży przy tym podkreślić, że duża część problemów z tym związanych ma swe źródło
w niezrozumieniu prawa, z  jego zawiłości oraz niespójności z  systemem prawa pol-
skiego i wymogami prawa UE.

W dokonywanej wykładni prawa często nie jest uwzględniana wykładnia europejska.
Istnieją więc równolegle dwie interpretacje – krajowa i unijna.

Kolejnym powodem jest również „wypaczanie” prawa i jego stosowania poprzez wy-
tyczne i  ich niezgodną z  prawem wykładnię dokonywaną przez osoby nadzorujące,
kontrolujące i zatwierdzające wydatkowanie środków pochodzących z Unii Europej-
skiej, przesłaniającą ratio legis implementowanych i stosowanych w praktyce przepi-
sów.

Wydawać by się mogło, że praktyka urzędnicza jest problemem wewnętrznym, o ogra-
niczonym zasięgu. Zważywszy jednak na to, że wpływa ona na zamawiających, wyko-
nawców i na ogromne, wydatkowane w trybie ZamPublU środki w skali roku, staje się
ona istotnym zjawiskiem, oddziałującym na rynek zamówień publicznych w Polsce.

W najbliżej przyszłości skalę trudności zwiększy także konieczność implementacji no-
wych dyrektyw w zakresie zamówień publicznych:

1) dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.2.2014 r. w spra-
wie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE
2014 L Nr 94, s. 65) – tzw. dyrektywy klasycznej;

2) dyrektywy 2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.2.2014 r. w spra-
wie udzielania zamówień przez podmioty działające w  sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i  usług pocztowych, uchylającej dyrektywę
2004/17/WE (Dz.Urz. UE 2014 L Nr 94, s. 243) – tzw. dyrektywy sektorowej.

Pomimo że czas na ich implementację dobiega końca, w dyspozycji zarówno zamawia-
jących, jak i wykonawców nadal pozostaje tylko projekt „nowego” Prawa zamówień
Publicznych. W dużej mierze opiera się on na przeniesieniu wprost wybranych posta-
nowień ww. aktów prawnych. Aby ograniczyć ryzyko popełnienia błędów w procesie
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udzielania zamówień, przybliżone zostaną także proponowane rozwiązania przeno-
szące do polskiego porządku prawnego regulacje zaczerpnięte z prawa europejskiego.

Jest to o tyle istotne, że w praktyce ZamPublU niepewność co do stosowania przepisów
ma istotny wpływ na osoby udzielające zamówień ze względu na odpowiedzialność
zamawiającego.


