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Przedmowa

Akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych, jak każde wydane „w celu wyko-
nania ustawy”, stanowią uszczegółowienie i konkretyzację norm prawnych regulujących
proces udzielania zamówień publicznych, a także organizowania konkursów. Są instru-
mentem wdrażającym w życie poszczególne zasady oraz instytucje określone w ustawie
na pewnym poziomie ogólności. Dlatego też przepisy Prawa zamówień publicznych
mogą być prawidłowo rozumiane, interpretowane i stosowane jedynie łącznie z odpo-
wiednią wykładnią przepisów wykonawczych.

Akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych regulują różnorodną materię –
m.in. dotyczącą wszczynania postępowania, kwalifikacji podmiotowej wykonawców,
obowiązków sprawozdawczych oraz związanych z potwierdzaniem przebiegu postępo-
wania o udzielenie zamówienia, zasad rządzących postępowaniem odwoławczym oraz
zasądzaniem kosztów tego postępowania, sporządzania dokumentacji projektowej, opisu
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-użytkowego służących do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz metod kalkulacji kosz-
tów cyklu życia budynków. Stosowane są zatem nie tylko przez typowych uczestników
procesu udzielania zamówień publicznych oraz ich kadrę, ale też przez architektów
i kosztorysantów zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę
każdej publicznej inwestycji, a także w ofertowanie.

Komentarz do aktów wykonawczych stanowi dopełnienie komentarza do Prawa za-
mówień publicznych, wydanego w 2021 r., autorstwa tego samego zespołu – radców
prawnych i adwokata, wspólników JMGJ Kancelaria Prawna Sp. J. w Warszawie. Au-
torki wyrażają nadzieję, że obecnie przekazywany do rąk Czytelników komentarz,
podobnie jak poprzedni do Prawa zamówień publicznych, będzie stanowił cenne źró-
dło wiedzy dla osób zainteresowanych zgłębieniem funkcjonowania zasad udzielania
zamówień publicznych, jak i dla praktyków codziennie mierzących się z problematyką
uregulowaną w aktach wykonawczych i omówioną w komentarzu.

Stan prawny ustalony został na dzień 1 listopada 2022 r.

Marzena Jaworska (red.)
Dorota Grześkowiak-Stojek

Julia Jarnicka
Agnieszka Matusiak

Warszawa, 1.11.2022 r.
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