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Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce zbiór opracowań objętych wspólnym tytułem Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych. Publikacja jest efektem badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu pt. „Nadzór
publiczny nad rynkiem zamówień publicznych”, finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki (DEC-2014/14/E/HS5/00845).
Zamysłem opracowania było dokonanie przez przedstawicieli nauki prawa analiz na temat konkretnych problemów prawnych związanych z regulacjami prawa
zamówień publicznych oraz z wpływem tych regulacji na stan gospodarki oraz na
określone wartości społeczne. Prezentowane artykuły dotyczą zatem zagadnień
prawnych oraz ekonomiczno-społecznych, a przy tym mają one walor zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Potrzeba prezentowania tego rodzaju analiz jest szczególnie istotna obecnie, tj. w połowie roku 2019, kiedy to trwają zaawansowane już
prace nad nową polską ustawą mającą kodyfikować prawne regulacje dotyczące zamówień publicznych. W tym kontekście szczególnie potrzebne są zatem pogłębione
analizy, które pozwolą adekwatnie skontekstualizować zasadnicze problemy legislacyjne stojące przed polskim prawodawcą oraz wskazać możliwe sposoby ich rozwiązywania – w warstwie zagadnień ogólnych (np. cele i zasady zamówień publicznych, ich zakres podmiotowy i przedmiotowy), jak również w płaszczyźnie kwestii
szczegółowych (np. tryby zamówień, postępowanie zamówieniowe, środki ochrony
prawnej). Wspólną osią wszystkich rozważań jest niekwestionowana i pożądana rola
państwa – personifikowanego przez ustawodawcę, organy publicznego nadzoru nad
rynkiem zamówień publicznych, sądy oraz przez poszczególnych zamawiających
mających status podmiotów publicznych – w kształtowaniu i zapewnianiu należytego funkcjonowania ładu prawnego w zamówieniach publicznych, tak aby zamówienia publiczne mogły efektywnie zaspokajać realnie istniejące potrzeby społeczne
oraz odgrywać instrumentalną rolę w realizacji ważnych polityk publicznych.
Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że niniejszy numer Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanie się ważną pozycją w ramach prowadzonej współcześnie dyskusji naukowej na temat prawa zamówień publicznych,
interesującą zarówno dla teoretyków, jak i praktyków życia gospodarczego.
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