
Przedmowa
Niniejszy Komentarz jest efektem pracy zespołowej; autorzy Komenta-

rza, prawnicy Praktyki Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański
Zakrzewski Palinka, dzielą się z Państwem wiedzą teoretyczną i praktyczną
zdobytą w trakcie wieloletniego doradztwa zarówno dla zamawiających jak
i wykonawców, polskich i zagranicznych. Autorzy swoje doświadczenie
w zakresie zamówień publicznych zdobywali również jako pracownicy
administracji publicznej, w tym uczestnicząc bezpośrednio w pracach
przygotowawczych i następnie legislacyjnych zarówno w Polsce jak
również na poziomie instytucji Unii Europejskiej.

Komentarz jest specyficzny, ponieważ dotyczy aktu prawa unijnego,
który powinien być implementowany do krajowego porządku prawnego.
Co ważne, i co wynika z „Wytycznych polityki legislacyjnej i tech-
niki prawodawczej. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej
w polskim prawie krajowym” – „[t]ranspozycja dyrektywy powinna
być przeprowadzona w taki sposób, aby w jak największym zakresie
«wpisywała się» w krajowy porządek prawny i uwzględniała kulturę
prawną danego państwa członkowskiego UE. Z tego względu zasadne
jest odchodzenie od dosłownego powtarzania przepisów dyrektywy na
rzecz stosowania pojęć ustawodawstwa krajowego, o ile rezultat określony
w dyrektywie zostaje w ten sposób precyzyjnie transponowany” (. . . ).

Nie zmienia to jednak faktu, że znaczna część rozwiązań przyjętych
w dyrektywie 2014/24/UE znajdzie odzwierciedlenie we właściwej regula-
cji prawa polskiego. Tym samym, Komentarz będzie stanowił niewątpliwie
punkt odniesienia dla ich interpretacji.

Od tego natomiast w jaki sposób zostanie zrozumiana i następnie
implementowana dyrektywa 2014/24/UE zależy m.in. powodzenie efek-
tywnego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych dla Polski
w perspektywie na lata 2014–2020.

Autorzy Komentarza starali się zaprezentować własne jednoznaczne
stanowiska co do interpretacji jak też sposobu implementacji poszcze-
gólnych przepisów dyrektywy 2014/24/UE, uwzględniając równocześnie
i prezentując poglądy doktryny, w tym zagranicznej, oraz orzecznictwa
unijnego jak też stanowisk Komisji Europejskiej.

Mamy nadzieję, że Komentarz przyczyni się do lepszego zrozumienia
regulacji unijnych oraz tego, że krajowe przepisy w zakresie zamówień
publicznych i ich interpretacja staną się instrumentem rzeczywiście
wspomagającym zamawiających i wykonawców we wspólnym i sprawnym
realizowaniu zadań publicznych.
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