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Słowo wstępne
Niniejszy zbiór opracowań jest efektem ogólnopolskiej konferencji naukowej „System zamówień publicznych w Polsce”, która odbyła się w ramach cyklu spotkań
„Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej” organizowanego przez Katedrę
Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu naukowym wzięli udział znawcy problematyki zamówień publicznych z Polski, doktoranci oraz studenci.
Zamysłem konferencji było dokonanie analizy obecnego stanu prawa zamówień
publicznych w związku ze zmianami dokonanymi w nim w 2016 roku. Konferencja
miała też dać przynajmniej częściową odpowiedź na pytanie, jak powinien wyglądać
system zamówień publicznych w Polsce. Stąd spotkanie prawników i ekonomistów
wskazujących na niedostatki stanu obecnego i potrzebę dokonania zmian. Wystąpienia nie ograniczyły się jedynie do wąskiej tematyki samych zamówień publicznych.
Obejmowały także zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku zamówień, rolą
organów władzy publicznej w kształtowaniu procesów gospodarczych oraz wpływem tej tematyki na kształtowanie się pozycji przedsiębiorców w społecznej gospodarce rynkowej. Ten dwugłos prawników i ekonomistów pozwolił na skonkludowanie wspólnych wniosków o charakterze interdyscyplinarnym, które w znakomitej
większości zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu.
Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że tezy zawarte w niniejszej publikacji zostaną wykorzystane w trwającym procesie kształtowania nowej ustawy dotyczącej
zamówień publicznych. Powinny być też ważną pozycją prowadzonego współcześnie dyskursu naukowego, interesującą lekturą nie tylko dla przedstawicieli doktryny prawa zamówień publicznych, ale także praktyki ich stosowania.
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