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Wstęp

Znaczny udział zamówień publicznych w obrocie gospodarczym łączy się z donio-
słymi pod względem prawnym sporami majątkowymi, zwłaszcza z zakresu wykony-
wania umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane zamawiane na potrzeby pu-
bliczne. Wzrastające liczebnie i przedłużające się w czasie procesy sądowe, coraz bar-
dziej skomplikowane i uwarunkowane pod wpływem licznych trudności, ostatnio także
pandemicznych i zaopatrzeniowych, skłaniają strony do ugodowego ich rozwiązywa-
nia. Wprowadzone niedawno do prawa zamówień publicznych przepisy o pozasądo-
wych sposobach załatwiania sporów majątkowych z zakresu wykonywania zamówień
publicznych nie funkcjonują jeszcze zadowalająco, nie są bowiem dostatecznie skore-
lowane z licznymi ograniczeniami ugodowymi obowiązującymi w sektorze publicznym
oraz z obowiązkiem dochodzenia roszczeń przysługujących zamawiającemu, a nawet
z niektórymi unormowaniami ogólnymi KPC. W szczególności ograniczenia w dopusz-
czalności zawierania ugód obejmujących roszczenia z zakresu zamówień publicznych,
zawieranych na zasadzie prawidłowo pojętych ustępstw wzajemnych oraz towarzyszące
temu niepewności, nastręczają wielu trudności interpretacyjnych. Nie bez znaczenia
są także utrzymujące się trudności związane z brakiem wiedzy i doświadczenia prak-
tycznego w ugodowym rozwiazywaniu powyższych sporów, po długoletnim okresie za-
stoju spowodowanego generalnym wykluczeniem ugody pozasądowej w sferze zamó-
wień publicznych.

Celem niniejszego opracowania jest próba, choćby częściowego, usunięcia zaistnia-
łej luki w zakresie ustalenia warunków sprawiedliwego załatwiania sporów w trybie
ugodowym w sferze zamówień publicznych wraz z sygnalizacją zagrożeń dla podstawo-
wych zasad ich wykonywania. O ile funkcjonowanie ugody sądowej w zamówieniach
publicznych nie napotyka już większych trudności, o tyle zastosowaniu praktycznemu
ugody pozasądowej towarzyszą liczne wątpliwości wymagające wyjaśnienia, stąd sy-
gnalizowane już w tytule monografii ograniczenie rozważań do pozasądowego rozwią-
zywania sporów. Poszczególne wątki tematyczne opracowania połączono z kwestiami
zbliżonymi, tak aby zapewnić w miarę kompleksowe ujęcie analizowanych problemów,
nie tylko teoretyczne, lecz także z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury. Obok
zagadnień ogólnych, związanych z rodzajami sporów występujących w zamówieniach
publicznych i sposobami ich rozstrzygania oraz problematyką ugody sądowej, przedsta-
wiono także szerzej zakres zastosowania ugody pozasądowej, z uwzględnieniem ograni-
czeń normatywnych, administracyjnych i innych, zwłaszcza związanych pośrednio z za-
kazanymi zmianami zobowiązań umownych. Na dalszym planie przedstawiono cha-
rakterystykę prawną ugody pozasądowej wraz z analizą wzajemnych ustępstw i podstaw
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jej unieważnienia, natomiast w nieco skróconym wymiarze odniesiono się do zasad
wykonywania ugody. Ze względu na duże znaczenie praktyczne przedstawiono postę-
powanie mediacyjne wraz z jego finalizacją w postaci zawarcia ugody oraz sądowego
jej zatwierdzenia. Ostatni rozdział opracowania poświęcono działalności stałego sądu
polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, który jest właściwy do przeprowadza-
nia, zarówno mediacji lub koncyliacji zmierzającej do ugodowego rozwiązania sporu,
jak i postępowania arbitrażowego zmierzającego do rozstrzygnięcia sporu wyrokiem,
na podstawie tzw. zapisu na sąd polubowny. W rozważaniach uwzględniono znoweli-
zowany stan prawny, zwłaszcza wynikający z nowych rozwiązań zawartych w aktualnie
obowiązującym PrZamPubl oraz KPC.

Książka adresowana jest przede wszystkim do młodszej kadry naukowej i studen-
tów, sędziów, mediatorów i arbitrów, a także przedstawicieli Palestry, kadry urzędniczej
i przedstawicieli wykonawców zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi.

Kraków, grudzień 2022 r.
dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK
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