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Wstęp

Zamawiający, w szczególności jednostki sektora finansów publicznych, zobowiązani są do stosowa-
nia ustawy – Prawo zamówień publicznych, która w sposób obszerny określa reguły przygotowania
oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także zawierania i zmian
umów o zamówienie publiczne. Wymaga to kompleksowej wiedzy i kompetencji, niejednokrotnie
wkraczających w obszar przepisów rozproszonych w wielu aktach prawnych.

W Vademecum zamawiający otrzymuje kompendium niezbędnych dla niego informacji. Przybli-
żono zagadnienia, które w marginalnym stopniu można znaleźć w innych publikacjach na temat
stanowiska kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych i ich odpowiedzial-
ności z tytułu naruszenia odpowiednich przepisów. Istotną część Vademecum stanowią kwestie or-
ganizacji wewnętrznej udzielania zamówień (planowania zamówień, oszacowania ich wartości)
i sprawozdawczości, w tym zamówień do 30 000 euro, przy których wymagane jest przestrzeganie
przepisów o finansach publicznych, zasad działania komisji przetargowej, a także przygotowania
dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych.

Dzięki publikacji zamawiający będzie mógł opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby za-
mawiane roboty budowlane, dostawy lub usługi właściwie, racjonalnie, efektywnie oraz oszczęd-
nie zaspokoiły jego określone potrzeby, dowie się jak dokonać weryfikacji podmiotowej wykonaw-
ców i ocenić złożone przez nich oferty. Szczegółowe omówienie obowiązków dokumentacyjnych
i informacyjnych zamawiającego pozwoli uniknąć popełnianych najczęściej błędów. Nie zabra-
kło w Vademecum także zagadnień dotyczących kontroli udzielania zamówień publicznych przez
uprawnione organy oraz sposobów działania zamawiającego w przypadku skorzystania przez wy-
konawców ze środków ochrony prawnej. Wyjaśniono ponadto zasady prawidłowego konstruowa-
nia umów i ich aneksowania w graniach przewidzianych znowelizowanymi przepisami.

Przedstawione w Vademecum zagadnienia uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r.
wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Przystępny język, praktyczne przykłady,
wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować
postępowanie o udzielenie zamówienia, przejść przez nie i zawrzeć umowę, a także być przygoto-
wanym na ewentualną kontrolę.


