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Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce Komentarz do „nowego” Prawa zamówień publicznych, wierząc
że zostanie on przyjęty jako „instrukcja obsługi” do praw i obowiązków zamawiających
i wykonawców, wynikających z przedmiotowej ustawy.

Autorzy Komentarza, będący przedstawicielami praktyki prawa zamówień publicznych posta-
wili sobie za cel objaśnienie w sposób przejrzysty i przystępny, a zarazem praktyczny, przepisów
tego najważniejszego aktu prawnego w dziedzinie zamówień publicznych, regulującego:

1) podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;
2) zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy;
3) zasady udzielania zamówień;
4) etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5) tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień;
6) wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
7) organy właściwe w sprawach zamówień;
8) środki ochrony prawnej;
9) pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia

publicznego;
10) kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

Orzecznictwo i doktryna prawa zamówień publicznych przeżywała w ostatnich latach
dynamiczny rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w licznych opracowaniach o charakterze
monograficznym, komentarzowym i artykułowym. Efektem tego było dokonanie gruntownej
zmiany dotychczasowego Prawa zamówień publicznych w postaci uchwalenia nowej ustawy.

Autorzy niniejszego Komentarza korzystali w szczególności z bogatego dorobku judykatury
prawa zamówień publicznych, koncentrując się jednocześnie przede wszystkim na rozwiązy-
waniu praktycznych problemów pojawiających się w procesie stosowania przepisów Prawa
zamówień publicznych.

Na praktyczną użyteczność Komentarza pozytywnie wpływa również fakt, iż zawiera się
on w jednym dużym przejrzystym tomie, dzięki czemu może być łatwo wykorzystywany
w codziennej pracy praktyka Prawa zamówień publicznych – sędziego, adwokata, radcy
prawnego i innych prawników specjalizujących się w przedmiotowej dziedzinie prawa, a także
studentów wydziałów prawa.

Ponadto prezentowany Komentarz różni się od większości opracowań dostępnych obecnie
na rynku księgarskim. Przede wszystkim należy wskazać, że oprócz zagadnień klasycznie
podejmowanych w komentarzach, praca zawiera uwagi dotyczące uwarunkowań stosowania
nowego prawa wynikającego z obowiązywania w naszym kraju prawodawstwa Unii Europejskiej.

Zamiarem Autorów było przygotowanie pracy o walorach głównie praktycznych, dlatego też
w szerszym zakresie poddano analizie najistotniejsze orzecznictwo KIO oraz sądowe, które ma
zastosowanie do nowego Prawa zamówień publicznych.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.2.2021 r.
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