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Przedmowa

Postępowanie o zamówienia publiczne jest specyfi cznym rodzajem działalności pod-
miotów dysponujących publicznymi środkami, polegającym na wykonaniu czynności 
mających na celu zawarcie umowy cywilnoprawnej. Umowa taka charakteryzuje się trze-
ma odróżniającymi się od innych umów cywilnoprawnych cechami podstawowymi: od-
płatnością, stronami umowy, którymi mogą być tylko podmioty określone w przepisach 
o zamówieniach publicznych, oraz przedmiotami umowy, tj. dostawy, usługi i roboty bu-
dowlane. Te trzy składniki muszą wystąpić łącznie, a więc „jeżeli chociażby jeden z wyżej 
wymienionych elementów nie pojawił się w danym stanie faktycznym, np. brak odpłat-
ności umowy, to obowiązek stosowania komentowanej ustawy nie istnieje”1. 

W Polsce procedurę udzielania zamówień publicznych reguluje przyjęta 29.1.2004 r. 
ustawa  – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zm.). Zastąpiła ona obowiązującą od 1.1.1995 r. ustawę z 10.6.1994 r. o zamówieniach 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.). 

W toku postępowania o zamówienie publiczne występują dwa typy podmiotów: za-
mawiający oraz wykonawcy. Zamawiającym jest każdy, kto na podstawie przepisów usta-
wy – Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania 
o zamówienie publiczne. Ustawa wskazuje na kilka grup podmiotów, które są zobowią-
zane do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne (szerzej na ten temat będzie 
mowa w rozdziale I § 3). Warto wskazać, że liczba około 55 tys. podmiotów administracji 
rządowej i samorządowej, które są zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicz-
nych, świadczy o tym, jak wielu jest zamawiających, a podane dane dotyczą tylko jednej 
kategorii zamawiających.

Wykonawcą natomiast – zgodnie z art. 2 pkt 11 PrZamPubl – jest osoba fi zyczna lub 
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega 
się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. Oznacza to, że obecnie każdy z aktywnych na rynku 1657 tys. 
podmiotów gospodarczych2 mógłby uczestniczyć w zamówieniach publicznych. Co wię-
cej, od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polski rynek zamówień publicz-
nych stał się częścią ogromnego unijnego rynku i każdy przedsiębiorca z kraju należącego 
do tej wspólnoty może na równych prawach przystąpić do postępowania o zamówienie 
prowadzonego w Polsce. 

1  P. Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 25.
2  Mały rocznik statystyczny Polski, Warszawa 2009, s. 484 – szacunki liczby podmiotów aktyw-

nych.



Jednocześnie należy wskazać, że sama wielkość rynku zamówień publicznych, gdy 
chodzi o kwoty, które na tym rynku są wydawane, jest przeogromna. Praktycznie znacz-
na większość zakupów dokonywanych zarówno z budżetu państwa, jak i z budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego jest prowadzona na podstawie przepisów Prawa 
zamówień publicznych. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych około 9,4% PKB1 jest 
wydatkowane w trybie zamówień publicznych, a w związku z coraz większym zaangażo-
waniem środków unijnych w Polsce ten procent stale się powiększa. Te środki są podda-
wane licznym kontrolom. Jest co najmniej osiem polskich organów kontroli, które mogą 
dokonywać badań sposobu wydatkowania środków publicznych na podstawie przepisów 
omawianej ustawy.

Tymczasem zarówno zamawiający, jak i wykonawcy nie zawsze są przygotowani na 
poddanie się reżymowi kontroli. Taka sytuacja powoduje, iż nie wiedzą, jak się zachować 
w trakcie kontroli i nie potrafi ą bronić przed organem kontroli swoich praw i przedsta-
wiać swoich racji. Stąd publikacja, której celem jest pomoc w radzeniu sobie z kontrolami 
dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach o zamówienie publiczne. Niniejsze 
opracowanie jest więc poradnikiem dla osób, które z racji swych zawodowych obowiązków 
zajmują się zamówieniami publicznymi. Ponadto publikacja może być wykorzystywana 
jako pomoc w trakcie studiów podyplomowych poświęconych zamówieniom publicz-
nym, ponieważ w ich trakcie są często omawiane niektóre procedury kontrolne, a tak-
że w trakcie akademickiego wykładu z zakresu kontroli państwowej prowadzonego dla 
studentów prawa i administracji. Publikacja nie omawia, poza niezbędnym minimum, 
zagadnień kontrolnych w sensie ogólnym, gdyż jej podstawowym zadaniem jest przed-
stawienie organów i procedur kontroli z punktu widzenia osób zajmujących się zamó-
wieniami publicznymi.

Książka składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale I – Zagadnienia wstępne znaj-
dziemy wprowadzenie teoretyczne do książki. Zawiera on wyjaśnienie podstawowych 
pojęć niezbędnych z punktu widzenia Czytelnika. Znajdą się w nim określenia dotyczące 
zarówno kontroli, jak i zamówień publicznych – tak, aby Czytelnik zaznajamiający się 
z dalszą częścią publikacji nie musiał szukać wyjaśnień do niej w innych publikacjach.

Rozdział II dotyczy Najwyższej Izby Kontroli, jest on dość obszerny. Najwyższa Izba 
Kontroli, jako naczelny organ kontroli państwowej jest bowiem pewnym wzorem dla in-
nych organów kontroli. Przedstawiono w nim organizacje, omówiono kompetencje tej 
Izby oraz przedstawiono w osobnym rozdziale kwestie dotyczące kryteriów kontroli. Jest 
to o tyle ważne, że te kryteria w różnej konfi guracji pojawiają się u innych organów kon-
troli. Szczegółowo przedstawiono tryb postępowania, z uwzględnieniem ostatnich dość 
dużych zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Następny, III rozdział przedstawia zagadnienia związane z kontrolą Prezesa UZP. 
Wobec niezwykle ważnej roli tego organu w systemie zamówień publicznych szczegóło-
wo opisano w tej części kompetencje Prezesa UZP jako gospodarza systemu zamówień 
publicznych, zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz tryb postępowania.

Pozostałe rozdziały zbudowane są w jednakowy sposób. Przedstawiają one organiza-
cje danego podmiotu kontroli, jego kompetencje, gdy chodzi o kontrolę zamówień pub-

1 Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2009 r., Warszawa 2010, 
s. 21.
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licznych oraz tryb postępowania. W publikacji szczególnie uwzględniono te zagadnienia, 
które dotyczą uprawnień i obowiązków kontrolowanego, tak aby kontrolowany, posługu-
jąc się przepisami prawa, mógł skutecznie bronić swoich praw.

Kolejne rozdziały omawiają: kontrolę regionalnych izb obrachunkowych (rozdział IV), 
kontrolę skarbową (rozdział V), kontrolę Prezesa RM (rozdział VI), kontrolę Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego (rozdział VII) oraz kontrolę Generalnego Inspektora Ochro-
ny Danych Osobowych (rozdział VIII).

Do publikacji dołączony jest Aneks zawierający fragmenty aktów prawnych, który 
powinien umożliwić osobom zainteresowanym pogłębienie opisywanej problematyki. 

Warszawa, styczeń 2011 r.  Dr Przemysław Szustakiewicz
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