
Przedmowa

Wydanie piąte Komentarza zawiera jasne i wyczerpujące omówienie
znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych. Komentarz
uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym
m.in. nowele:

– ustawa z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020
ze zm.), która wprowadziła obszerne zmiany w zakresie uproszczenia
i uelastycznienia procedur w zamówieniach publicznych;

– ustawa z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, sys-
temie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(Dz.U. z 2016 r. poz. 996), która dotyczy modyfikacji przepisów
dotyczących systemu gwarantowania depozytów oraz stworzenia ram
prawnych umożliwiających przeprowadzenie postępowania przymu-
sowej restrukturyzacji;

– ustawa z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elek-
tronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), która dotyczy stworzenia
warunków do realizacji rozporządzenia w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elek-
tronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), co posłuży
ujednoliceniu usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz
umożliwi wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej,
zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego;

– ustawa z 20.5.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 831), która dotyczy wprowadzenia przepisów prawnych ustala-
jących cele w zakresie oszczędności energii do 2020 r. dla sektora
publicznego oraz w odniesieniu do systemu świadectw efektywności
energetycznej, a także określenia planu działań w zakresie efektyw-
ności energetycznej;

– ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265),
która dotyczy wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla osób
wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia oraz
umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu;

– ustawa z 7.7.2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji
rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250),
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która dotyczy m.in. zmian w strukturze działu administracji rzą-
dowej, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo, polegającej na dookreśleniu, że w zakresie
spraw należących do tego działu znajdują się sprawy rewitalizacji,
z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji polityki regionalnej
w zakresie obszarów zdegradowanych społecznie;

– ustawa z 5.9.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi (druk sejmowy Nr 612), która dotyczy wprowadzenia do
polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji
(Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 1 ze zm.).

Autor stara się dobrze wyjaśnić ważne i kontrowersyjne zagadnienia po-
jawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne. W publikacji
uwzględniono również najnowsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
i Sądów Okręgowych.

Do książki dołączona jest karta zdrapka, która uprawnia do dostępu
do korzystania ze wzorów pism i umów, a także z wersji ujednoliconych
takich aktów prawnych jak:

– Prawo zamówień publicznych oraz wszystkich aktów wykonawczych,
– Kodeks cywilny,
– Kodeks postępowania cywilnego,
– ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Niniejszy komentarz przeznaczony jest dla praktyków, stosujących

na co dzień Prawo zamówień publicznych, a także dla wszystkich
zainteresowanych tematem zamówień publicznych.

Warszawa, październik 2016 r.
Paweł Granecki
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