
Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także rozporządzeń wykonawczych do tego aktu. 
Uwzględnia zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy wprowadzają wiele nowych obowiązków, m.in. związanych z dokonywaniem 
analiz przedprzetargowych czy ewaluacji niektórych kontraktów po ich zakończeniu. W publi-
kacji szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiono wszystkie instytucje komento-
wanej ustawy, uwzględniając każdy etap zamówień publicznych – od planowania poprzez 
przygotowanie, udzielenie oraz wykonanie zamówienia, jak również:
• zasady oraz tryby udzielania zamówień krajowych i unijnych, 
• kontrolę udzielania zamówień publicznych, 
• środki ochrony prawnej,
• organy właściwe w sprawach w niej uregulowanych.

Komentarz uwzględnia orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych 
i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz doświadczenia dotychczasowej praktyki 
w zakresie zachowującym ich aktualność na gruncie nowych przepisów. Pomaga poruszać się po 
ustawie i jej nowych rozwiązaniach prawnych, zawiera także wytyczne pomocne w przygotowa-
niu i przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na różnice w podejściu do procedur między dotychczasowymi i nowymi przepisami. 

Publikacja przeznaczona jest dla zamawiających oraz wykonawców, a także dla adwokatów 
i radców prawnych występujących przed Krajową Izbą Odwoławczą. 
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Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, prowadzi kancelarię specjalizującą się w zamó-
wieniach publicznych; doktor nauk prawnych; były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, 
a także dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji sektora finansów 
publicznych; doradca zamawiających oraz wykonawców, jak również pełnomocnik w postę-
powaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą; wykładowca na szkoleniach 
oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych; autorka licznych publikacji 
wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Ewa Wiktorowska – magister inżynier budownictwa, posiada uprawnienia budowlane 
w dwóch specjalnościach; od 2019 r. członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie 
Urzędu Zamówień Publicznych; członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; w latach 2004–2006 arbiter z listy 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, od 2008 r. członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, 
obecnie radca KIG; od 2012 r. biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie 
Okręgowym w Warszawie. 

Adam Wiktorowski – prawnik, ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim 
doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej; doświadczony trener; pełnomocnik stron w postępowaniach przed Krajową 
Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień 
publicznych; wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych; 
były ekspert ds. zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w programach operacyj-
nych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka; autor licznych publikacji 
oraz poradników z zakresu udzielania zamówień publicznych. 

Paweł Wójcik – radca prawny, prowadzi kancelarię radcy prawnego świadczącą usługi 
głównie w obszarze prawa zamówień publicznych; szkoleniowiec; pełnomocnik stron 
w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, ekspert z listy Ministra Gospodar ki 
ds. kontroli zamówień publicznych w programach operacyjnych Infrastruktura  
i Środo wisko oraz Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2007–2013; w la  tach 2010–2015 kierownik działu zamówień publicznych 
w jednym z największych projektów badawczych współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. 
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Wstęp

Wejście w życie ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oznacza duże 
zmiany dla wszystkich podmiotów działających na rynku zamówień publicznych. 
Ustawodawca zdecydował się na kompleksową zmianę systemu udzielania zamówień 
publicznych i choć zmiany te nie w każdym przypadku mają charakter rewolucyjny, 
to i tak w sposób istotny wpłyną na tryb pracy zarówno zamawiających, jak i wyko-
nawców. Po raz pierwszy zdecydowano się na objęcie tak szczegółową regulacją nie 
tylko etapu udzielania zamówień publicznych, ale także etapów ich wykonywania, 
jak również planowania i przygotowania. Wyraźnie widać intencję ustawodawcy, by 
zmienić sposób myślenia jednostek zamawiających o udzielanych zamówieniach, które 
powinny być w sposób bardziej przemyślany planowane także od strony ekonomicznej. 
Służyć temu ma m.in. obowiązek dokonywania analiz przedprzetargowych poprzedza-
jących udzielanie przez zamawiających publicznych zamówień klasycznych o wartoś-
ciach równych lub przekraczających progi unijne. Z kolei wprowadzenie obowiązku 
dokonywania ewaluacji niektórych kontraktów po ich zakończeniu pomyślane zosta-
ło jako narzędzie wspierające eliminację powtarzających się błędów w przygotowaniu 
i realizacji zamówień publicznych.

Komentarz do nowego Prawa zamówień publicznych, po raz kolejny implementującego 
do polskiego porządku prawnego przepisy unijnych dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, nie jest publikacją, którą można przeczytać w jeden dzień, liczy bowiem 
ponad tysiąc stron. Nie ma w tym nic zaskakującego – sam akt prawny zawiera 623 ar-
tykuły. Autorzy komentarza starali się w oparciu o swoją wiedzę i praktyczne doświad-
czenia przybliżyć nowy akt prawny jego czytelnikom i zarazem użytkownikom, prze-
kazać komplet informacji ogólnych oraz praktycznych na temat nowej ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. W publikacji szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny 
omówiono wszystkie instytucje komentowanej ustawy, a także zasady, tryby udzielania 
zamówień krajowych i unijnych, kontrolę udzielania zamówień publicznych, środki 
ochrony prawnej oraz organy właściwe w sprawach w niej uregulowanych. Komentarz 
uwzględnia orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Trybunału 
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz doświadczenia dotychczasowej praktyki w za-
kresie zachowującym ich aktualność na gruncie nowych przepisów. Komentarz po-
maga poruszać się po ustawie i  jej nowych rozwiązaniach prawnych, a  także zawie-
ra wytyczne pomocne w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór 
wykonawcy ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice w podejściu do procedur 
pomiędzy dotychczasowymi a nowymi przepisami. W komentarzu autorzy dają wy-
tyczne, jak rozumieć intencje krajowego i unijnego prawodawcy. Liczne wskazówki, 
praktyczne przykłady pozwolą wyeliminować ewentualne błędy zamawiających i wy-
konawców podczas stosowania nowego Prawa zamówień publicznych.



USTAWA
z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych1

(Dz.U. poz. 2019; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 288, poz. 1492, poz. 1517, poz. 2275, poz. 2320)

 1 Niniejsza ustawa wdraża:
 1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.);
 2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 

zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.);

 3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje 
lub podmioty zamawiające w  dziedzinach obronności i  bezpieczeństwa i  zmieniającą dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.);

 4) dyrektywę Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie 
udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989, 
str. 33, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 246);

 5) dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień 
publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i teleko-
munikacji (Dz.Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 14, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 6, t. 1, str. 315).
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Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 1 

Andrzela Gawrońska-Baran

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ 1

Przedmiot regulacji

ODDZIAŁ 1

Zakres spraw regulowanych ustawą

   Art. 1.  [Przedmiot regulacji]  
Andrzela Gawrońska-Baran

Ustawa reguluje zamówienia publiczne, zwane dalej „zamówieniami”, oraz kon-
kursy, w tym określa:
 1) podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;
 2) zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy;
 3) zasady udzielania zamówień;
 4) etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 5) tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakre-

sie zamówień;
 6) wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 

ramowych;
 7) organy właściwe w sprawach zamówień;
 8) środki ochrony prawnej;
 9) pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie 

zamówienia publicznego;
 10) kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.
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Dział I. Przepisy ogólne  Art. 1 

Andrzela Gawrońska-Baran

 1. Ustawa reguluje nie tylko zamówienia publiczne, ale także konkursy, począwszy 
od określenia podmiotów zobowiązanych do stosowania jej przepisów, wyłączeń, 
przez etap przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówie-
nia aż po środki ochrony prawnej i kontrolę. Nowością w stosunku do Prawa za-
mówień publicznych z 2004 r. jest uregulowanie w ustawie zasad pozasądowego 
rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia pub-
licznego.

 2. Przepisy ustawy zostały pogrupowane w działy, rozdziały oraz oddziały. Wyszczegól-
niono aż 13 następujących działów:
 I. Przepisy ogólne.
 II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub prze-

kraczającej progi unijne.
 III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 

progi unijne.
 IV. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych.
 V. Zamówienia sektorowe.
 VI. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
 VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie.
 VIII. Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych.
 IX. Środki ochrony prawnej.
 X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 XI. Kontrola udzielania zamówień publicznych.
 XII. Przepisy o karach pieniężnych.
 XIII. Przepis końcowy.

 3. Komentowana ustawa – zgodnie z art. 1 p.w.p.z.p. – weszła w życie 1.01.2021 r. Z dniem 
1.01.2021 r. weszły także w życie zmiany wprowadzone do Prawa zamówień publicz-
nych przez ustawę z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty bu-
dowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 2275).

 4. Przepisy ustawy wprowadzającej komentowaną ustawę zawierają liczne przepisy przej-
ściowe i dostosowujące, w tym przede wszystkim:
 1) art. 90 ust. 1 – do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w Prawie 

zamówień publicznych z 2004 r., wszczętych i niezakończonych przed 1.01.2021 r. 
stosuje się przepisy dotychczasowe, ust. 2 – do konkursów, o których mowa w Pra-
wie zamówień publicznych z  2004 r., rozpoczętych i  niezakończonych przed 
1.01.2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe;

 2) art.  91 ust.  1 – do  umów w  sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
ramowych, o których mowa w Prawie zamówień publicznych z 2004 r., za-
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Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 1 

Andrzela Gawrońska-Baran

wartych: przed 1.01.2021 r. lub po 31.12.2020 r., w następstwie postępowań 
o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1.01.2021 r., stosuje się przepisy 
dotychczasowe;

 3) art. 91 ust. 2 – do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy 
ramowej, o której mowa w Prawie zamówień publicznych z 2004 r., zawartej: 
przed 1.01.2021 r. lub po 31.12.2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie 
zamówienia wszczętych przed 1.01.2021 r., stosuje się przepisy dotychczaso-
we;

 4) art. 94 ust. 1 – do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na pod-
stawie Prawie zamówień publicznych z 2004 r. i niezakończonych przed 1.01.2021 r. 
stosuje się przepisy dotychczasowe; ust. 2 – czynności dokonane w toku kontroli, 
o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowa-
niem przepisów dotychczasowych.

 5. Podstawowymi aktami unijnymi regulującymi tematykę prawa zamówień uwzględ-
nionymi w przepisach Prawa zamówień publicznych są:
 1) dyrektywa 2014/24/UE;
 2) dyrektywa 2014/25/UE;
 3) dyrektywa 2009/81/WE;
 4) dyrektywa 89/665/EWG;
 5) dyrektywa 92/13/EWG;
 6) dyrektywa 2007/66/WE;
 7) rozporządzenie 2015/1986;
 8) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z 23.09.2019 r. ustanawiające 

standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicz-
nych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze”) 
(Dz.Urz. UE L 272, s. 7) – będzie stosowane od 14.11.2022 r.;

 9) rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. zmieniające roz-
porządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzie-
lania zamówień publicznych w  zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.  UE L  74, 
z 15.03.2008 r., s. 1);

 10) rozporządzenie 2016/7.

 6. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu zamówień pub-
licznych jest Prezes UZP, nad którym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw 
gospodarki. Szczegóły powoływania Prezesa UZP oraz jego kompetencje są uregulo-
wane w dziale VIII rozdziale 1 Prawa zamówień publicznych.
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   Art. 2.  [Zamówienia objęte regulacją]

1. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania:
 1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest 

równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicz-
nych;

 2) zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest 
równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;

 3) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest 
równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz 
zamawiających sektorowych;

 4) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest 
równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych 
w okolicznościach, o których mowa w art. 6.

2. (uchylony)

 1. Przepisami Prawa zamówień publicznych objęto w sposób „pozytywny” zamówienia 
i konkursy, których wartość osiąga określone kwoty progowe, przy czym większość 
z nich określona jest w walucie euro. Przyjęto podział na zamówienia klasyczne i or-
ganizowanie konkursów przez zamawiających publicznych, zamówienia sektorowe 
i organizowanie konkursów przez zamawiających sektorowych, zamówienia w dzie-
dzinach obronności i bezpieczeństwa udzielane zarówno przez zamawiających pub-
licznych, jak i sektorowych, a także zamówienia klasyczne i organizowanie konkursów 
przez zamawiających subsydiowanych.

 2. Wartość zamówienia lub konkursu mniejsza od danego progu kwotowego zwalnia 
zamawiającego z  obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych 
do udzielenia danego zamówienia lub organizowania konkursu.

 3. W ust. 1 pkt 1 komentowanego przepisu określono wymóg stosowania Prawa zamó-
wień publicznych w przypadku zamówień klasycznych oraz organizowania konkur-
sów przez zamawiających publicznych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza 
kwotę 130 000 zł. Jest to kwota netto, bez podatku od towarów i usług, ustalona przez 
zamawiającego z należytą starannością (zob.  szerzej komentarz do art. 28 p.z.p.). 
Kwota 130 000 zł stanowi w przybliżeniu równowartość w złotych kwoty 30 000 euro 
wyrażonej w art. 4 pkt 8 p.z.p.2004. Ustawodawca zrezygnował zatem w odniesieniu 
do podstawowego progu stosowania Prawa zamówień publicznych dla zamawiają-
cych publicznych z posługiwania się kwotą wyrażoną w walucie euro.

 4. W przypadku zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów przez zama-
wiających sektorowych ustawa – z mocy ust. 1 pkt 2 komentowanego przepisu – 
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ma zastosowanie dopiero, gdy ich wartość jest równa lub przekracza progi unijne. 
Wnioskując a contrario, do zamawiających sektorowych przepisy ustawy nadal nie 
mają zastosowania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych.

 5. Progi unijne dla zamawiających sektorowych wynoszą2:
 1) do udzielania zamówień sektorowych: na dostawy lub usługi – 428 000 euro, a na 

roboty budowlane – 5 350 000 euro,
 2) do organizowania konkursów – 428 000 euro,
 3) do udzielania zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

– 1 000 000 euro.

 6. W dotychczasowym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej utrwalona zosta-
ła linia orzecznicza (zachowująca co  do istoty aktualność), z  której wynikało, 
że każdy zamawiający, w tym również zamawiający sektorowy, może prowadzić 
postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy, pomimo 
że ze względu na przepisy szczególne Prawa zamówień publicznych nie ma takie-
go obowiązku. Brak jest więc podstaw do wyciągania sankcji dla zamawiającego, 
który do postępowania stosuje przepisy Prawa zamówień publicznych, choć nie 
ma obowiązku3.

Z dotychczasowej praktyki orzeczniczej4 wynika, że mogą zaistnieć w zasadzie trzy 
następujące sytuacje, kiedy zamawiający sektorowy prowadzić będzie postępowanie 
o udzielenie zamówienia w trybie Prawa zamówień publicznych, pomimo że nie ma 
takiego obowiązku:
 1) zamawiający nie posiada wiedzy, że  jako zamawiający sektorowy nie musi przy 

zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych stosować przepisów Pra-
wa zamówień publicznych;

 2) zamawiający na etapie wszczynania postępowania przeoczy ten fakt i w następ-
stwie tego dalej postępowanie prowadzi według Prawa zamówień publicznych;

 3) zamawiający celowo stosuje Prawa zamówień publicznych do danego postępo-
wania pomimo braku obowiązku, ponieważ daje mu to pewność prawidłowości 
przeprowadzenia postępowania.

 7. Bez znaczenia dla uprawnień wykonawców co  do możliwości zwłaszcza składania 
środków odwoławczych pozostaje fakt, że zamawiający dobrowolnie do prowadzone-

 2 Zob. załącznik do obwieszczenia Prezesa UZP z 1.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich 
równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów 
(M.P. poz. 11).

 3 Zob. np. uchwała KIO z 12.07.2018 r., KIO-KD 28/18, LEX nr 2542802.
 4 Zob. np. postanowienie KIO z 31.07.2017 r., KIO 1504/17, LEX nr 2354614; postanowienie KIO z 10.08.2017 r., 

KIO 1559/17, LEX nr 2370701; postanowienie KIO z 12.10.2017 r., KIO 2080/17, LEX nr 2407308.



Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także rozporządzeń wykonawczych do tego aktu. 
Uwzględnia zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy wprowadzają wiele nowych obowiązków, m.in. związanych z dokonywaniem 
analiz przedprzetargowych czy ewaluacji niektórych kontraktów po ich zakończeniu. W publi-
kacji szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiono wszystkie instytucje komento-
wanej ustawy, uwzględniając każdy etap zamówień publicznych – od planowania poprzez 
przygotowanie, udzielenie oraz wykonanie zamówienia, jak również:
• zasady oraz tryby udzielania zamówień krajowych i unijnych, 
• kontrolę udzielania zamówień publicznych, 
• środki ochrony prawnej,
• organy właściwe w sprawach w niej uregulowanych.

Komentarz uwzględnia orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych 
i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz doświadczenia dotychczasowej praktyki 
w zakresie zachowującym ich aktualność na gruncie nowych przepisów. Pomaga poruszać się po 
ustawie i jej nowych rozwiązaniach prawnych, zawiera także wytyczne pomocne w przygotowa-
niu i przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na różnice w podejściu do procedur między dotychczasowymi i nowymi przepisami. 

Publikacja przeznaczona jest dla zamawiających oraz wykonawców, a także dla adwokatów 
i radców prawnych występujących przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

CENA 259 ZŁ (W TYM 5% VAT) 

zamówienia:
infolinia 801 04 45 45
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl
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