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Kolejne, 14. już wydanie Komentarza, przygotowane zostało po upływie ponad roku
od uchwalenia największej z dotychczasowych nowelizacji Prawa zamówień publicz-
nych. Czas ten był niezbędny na analizę nowych przepisów, ale także na sprawdzenie
działania nowych rozwiązań w praktyce. Pozwoliło to autorowi rzetelnie skomentować
nowe instytucje prawne, a jednocześnie dało możliwość krytycznego spojrzenia
na całą nowelizację, jak i poszczególne przepisy. Komentarz nie ma bowiem pełnić
roli poradnika. Jego zadaniem jest teoretyczna analiza przepisów, ich wyjaśnienie
oraz przedstawienie sposobu funkcjonowania przepisów w praktyce. Dlatego z dużą
ostrożnością należy podchodzić do komentarzy ukazujących się tuż po uchwaleniu
ustawy, gdyż one z reguły opisują tylko przepisy, ale niekoniecznie je wyjaśniają.

Nowelizacja z 22.6.2016 r. w znacznym stopniu zmieniła dotychczasowe podejście
do procedur udzielania zamówień publicznych. Oparła się w tym zakresie na nowych
dyrektywach, uchwalonych 26.2.2014 r. Jak widać, także implementowanie do pol-
skiego porządku prawnego nowych rozwiązań, obowiązkowych dla państw członkow-
skich Unii Europejskiej, nie nastąpiło od razu, lecz znacząco odwlekło się w czasie.
Niestety, ten ponaddwuletni okres wdrażania dyrektyw można uznać za zmarnowany.
Powstała bowiem ustawa przenosząca wprawdzie do polskiego systemu zamówień
publicznych nowe instytucje prawne, ale efekt tego przeniesienia należy uznać za,
delikatnie rzecz ujmując, nieudany. Brak przejrzystości przepisów, ich przypadkowa
systematyka i całkowicie myląca numeracja, to wady widoczne gołym okiem nawet dla
laika. Gorzej jest z warstwą merytoryczną. Prawdopodobnie z pośpiechu zastosowano
najgorszą z możliwych metod wdrożenia unijnych dyrektyw, tj. przetłumaczono niemal
dosłownie nowe przepisy i wstawiono je w bardziej lub mniej odpowiednie miejsce
w ustawie. Tymczasem wdrożenie do krajowego porządku prawnego powinno polegać
na przemyślanej adaptacji nowych rozwiązań, ich dostosowaniu pojęciowym i funkcjo-
nalnym do zasad tworzenia prawa oraz do dotychczasowego brzmienia ustawy – Prawo
zamówień publicznych.

Oczywiście trudno winić za niezbyt udaną nowelizację obecne kierownictwo UZP
czy parlamentarzystów, którzy tę nowelizację uchwalali. Rzeczywiście pracowali pod
presją czasu, starając się wypełnić zobowiązania unijne. Dużo mniejszą wyrozumiałość
można mieć wobec ich poprzedników, którzy doprowadzili do takiej sytuacji. Biorąc
pod uwagę zakres nowych rozwiązań, prace nad nową ustawą należało rozpocząć już
na początku 2014 r. Właśnie, nad nową ustawą w całości, a nie nad nowelizacją
dotychczasowej. Zamiast nowoczesnej ustawy, rozsądnie wdrażającej dyrektywy, mamy
więc „koszmarek prawny”. Zgodny co prawda z postanowieniami dyrektyw, ale nie-
zachęcający do stosowania nowych rozwiązań. Z samych przepisów oraz z pierwszych
doświadczeń praktycznych nie wynika bowiem, aby rozwiązania te przynosiły większy
pożytek. A przecież cała idea zmian sprowadzała się do tego, aby przepisy dotyczące
zamówień publicznych nie ograniczały się tylko do prostych procedur zakupowych,
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lecz wpływały na krajowe i unijne życie gospodarcze i społeczne. Stąd tak wielki
nacisk położono na innowacyjność oraz aspekty społeczne i środowiskowe. Przy czym
prawodawca unijny słusznie uznał, że należy w związku z tym uchwalić nowe dyrek-
tywy, natomiast ustawodawca krajowy poprzestał na nowelizacji istniejącej ustawy.

W tej sytuacji należy mieć na uwadze tymczasowość obecnej regulacji. Zresztą
twórcy nowelizacji zapowiadają obecnie prace nad całkowicie nową ustawą. Zapowiedzi
te są obiecujące, gdyż mają na względzie najpierw prace koncepcyjne, potem projekt,
następnie jego szerokie konsultacje i dopiero wtedy dalsze prace legislacyjne. Jeżeli
taki tok prac zostanie dotrzymany, to efekt może być obiecujący. Jednak warunkiem
niezbędnym dla osiągnięcia celu jest fachowe i kompetentne wykonywanie tych
prac przez osoby z dużym doświadczeniem zawodowym i praktyką w stosowaniu
przepisów, przy jednoczesnym uwzględnianiu postulatów formułowanych przez śro-
dowiska naukowe, a przede wszystkim przez najważniejszych uczestników systemu
zamówień publicznych, czyli przez zamawiających i wykonawców. Samo dokładne
przetłumaczenie dyrektyw nie wystarczy do napisania dobrego prawa.

Autor ma nadzieję, że niniejszy Komentarz w niewielkim chociażby stopniu
będzie pomocny przy tworzeniu nowego prawa. Zasadniczym jego celem jest jednak
wyjaśnienie komentowanych przepisów oraz ułatwienie zamawiającym i wykonawcom
stosowania trudnych, niekiedy zagmatwanych, rozwiązań. Bo realizacja długofalowych
celów społecznych czy środowiskowych jest ważna, ale bieżące dokonywanie zakupów
musi odbywać się w sposób zgodny z prawem, zaś efekty tych zakupów powinny
być w jak największym stopniu dostosowane do potrzeb zamawiających, chociaż
uwzględniające możliwości wykonawców. Przyznając, że opracowanie Komentarza
nie było zadaniem łatwym, gdyż wymagało nowego podejścia do wielu zagadnień,
Autor wyraża podziękowanie tym wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem w system
zamówień publicznych w Polsce przyczyniają się do jego rozwoju, a jednocześnie
ułatwiają wielu osobom wykonywanie ich zawodowych obowiązków. Udział w wielu
konferencjach i spotkaniach pozwolił Autorowi na wysłuchanie cennych przemyśleń
i poglądów osób prezentujących najwyższe kompetencje w tym zakresie. W szcze-
gólności zaś podziękowania należą się tym osobom, które zechciały bezpośrednio
pomóc Autorowi w wywiązaniu się z niełatwego zadania. Należą do nich przede
wszystkim żona Małgorzata, która umożliwiła Autorowi zaangażowanie czasowe oraz,
od strony merytorycznej, pracownicy Kancelarii PIERÓG & Partnerzy, a wśród nich
w szczególności adw. Grzegorz Matejczuk.

Jerzy Pieróg
Warszawa, wrzesień 2017 r.
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