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VII

Przedmowa

Nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych oraz bogate 
orzecznictwo wymagają od uczestników rynku zamówień publicznych 
ciągłego monitoringu stanu prawnego oraz aktualnej wykładni prze-
pisów. 

Autorzy niniejszego komentarza będący doświadczonymi eksper-
tami, pełniącymi od lat różnego rodzaju funkcje związane z procesem 
udzielenia zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, 
jak i wykonawców, oferują Państwu komentarz „od praktyków dla prak-
tyków”, którego struktura tematyczna odzwierciedla przebieg postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z codzienną 
praktyką Autorów w stosowaniu przepisów ZamPublU zarówno przy or-
ganizacji procesów zakupowych, jak i reprezentacji przed Krajową Izbą 
Odwoławczą posiadają oni bieżącą wiedzę o najnowszym orzecznictwie.

W publikacji krok po kroku zostały omówione najważniejsze insty-
tucje przewidziane w ZamPublU. Wnikliwie i rzetelnie została dokonana 
analiza tematyki związanej z praktycznymi problemami powstającymi na 
kolejnych etapach postępowania, a całość szeroko uzupełniona o przy-
datne orzecznictwo. 

W ramach komentarzy do poszczególnych regulacji zaprezento-
wano bogate orzecznictwo – zarówno polskie, jak i europejskie, poglądy 
przedstawicieli doktryny i instytucji kontrolnych przedstawione w roz-
licznych publikacjach, wytycznych, zaleceniach, opiniach oraz wynikach 
kontroli. W treści przywołano orzeczenia, publikacje oraz wyniki kon-
troli, które należy ocenić jako aktualne w kontekście brzmienia obowią-
zujących, w dacie publikacji komentarza, przepisów. Jeżeli, dla celów 
interpretacyjnych, wskazano na orzeczenia, których tezy pozbawione 
zostały waloru aktualności, wprowadzono przy takim orzeczeniu sto-
sowną wzmiankę. 

Publikacja ma wymiar wyłącznie praktyczny, pozwalający na trafną 
analizę obowiązujących przepisów i minimalizowanie ryzyk prawnych 
związanych z procesem udzielania zamówień w reżimie ZamPublU.



VIII

P r z e d m o w a

Przekazując na Państwa ręce niniejsze opracowanie, będące owo-
cem wiedzy i doświadczenia każdego z Autorów, wyrażamy nadzieję, że 
okaże się ono pomocne w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego, ubieganiu się o zamówienia publiczne i rozwiązy-
waniu konkretnych problemów w praktyce.

Warszawa, wrzesień 2021 r.
Autorzy
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