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XIII

Wprowadzenie

Oddana w ręce Czytelników publikacja to kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej najważ-
niejszych nowych obowiązków, jakie po stronie zamawiającego generują przepisy nowej ustawy –
Prawo zamówień publicznych.

Skierowana jest głównie do osób, które w praktyce zawodowej realizują obowiązki związane z po-
stępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i które głównie borykać będą się z nieznanymi
na gruncie poprzednich przepisów obowiązkami, procedurami i zasadami związanymi z udziela-
niem zamówień publicznych według nowych regulacji.

Celem publikacji jest przybliżenie w praktyczny sposób najważniejszych nowych obowiązków na-
łożonych na instytucje zamawiające nowymi przepisami PZP, w szczególności:

1) zasad opracowania analizy potrzeb i wymagań,
2) zasad aktualizowania planu postępowań o zamówienie publiczne,
3) składania nowych oświadczeń,
4) zmian w obrębie terminu związania ofertą oraz wadium,
5) zmian dotyczące otwarcia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
6) zasad opracowania raportu z realizacji zamówienia,
7) publikacji nowych ogłoszeń w tym zasad zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy,
8) nowych zasad związanych z protokołowaniem zamówień a w szczególności z informowa-

niem Prezesa UZP o złożonych ofertach,
9) zmian w zakresie szacowania wartości zamówienia.

W niniejszej publikacji Czytelnik znajdzie analizę przepisów – Prawo zamówień publicznych pod
kątem nowych obowiązków, ze wskazaniem najważniejszych kwestii, które wpływają na popraw-
ność proceduralną udzielanych zamówień publicznych. W publikacji zostały przytoczone zacho-
wujące aktualność poglądy doktryny i orzecznictwo, jak i nowo wypracowane stanowiska, przede
wszystkim ze strony Urzędu Zamówień Publicznych.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się w szczególności, na jakie nowe obowiązki powinien zwró-
cić uwagę, przygotowując się do udzielenia zamówienia publicznego i realizując procedurę zaku-
pową, a także jakie zmiany organizacyjne należy wprowadzić na etapie przygotowania postępowa-
nia o udzielenie zamówienia.

Agata Hryc-Ląd

Agata Smerd
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