
 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:  

Nowe Prawo zamówień publicznych 

 

Dnia 11 września Sejm RP uchwalił NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Ustawa zawiera 

ponad 600 artykułów i ma zastąpić dotychczasowe Prawo zamówień publicznych z 2004 roku. 

Zapraszamy na szkolenie, które przybliży Państwu treść nowych przepisów i regulacji jeszcze przed 

ich  wejściem w życie, które nastąpi dnia 1 stycznia 2021 r. 

  

Trenerzy: 

Włodzimierz Dzierżanowski – doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 

latach 2002 – 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, za-

gadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do 

aquis communitaire, integrację z Unią Europejską oraz realizację międzynarodowych programów 

szkoleniowych i doradczych. Współautor programów wsparcia przedsiębiorców do rynku zamówień 

publicznych. 

Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydat-

kowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów po-

mocowych skierowanych do przedsiębiorców, odpowiedzialny za przygotowywanie analiz z zakresu 

polityki gospodarczej i społecznej, opinii o przygotowywanych aktach prawnych, opracowywanie 

programów rozwoju sektora przedsiębiorstw i jego związków z polityką regionalną, zarządzanie pro-

jektami rozwoju firm i rozwoju regionalnego w tym programami Phare. Pracownik Biura Studiów i 

Ekspertyz Kancelarii Sejmu. 

Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju re-

gionalnego. Współautor wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych Komentarza do ustawy Prawo 

zamówień publicznych, jak również współautor wydanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Ko-

mentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykładowca zagadnień związanych z integracją 

europejską i zamówieniami publicznymi w kilku publicznych i niepublicznych szkołach wyższych. 

oraz  

 

Małgorzata Stachowiak – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, English and European Law 

Study Centre oraz Deutsche Rechtsschule. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie admi-

nistracji gospodarczej, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych (były Dyrektor Departamentu 

Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych), procedur udzielania zamówień finansowanych 

ze środków pomocowych UE, tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania oraz sek-

tora małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowa-

dzeniu postepowań o udzielenie zamówienia dotyczących różnorodnych zamówień, w tym inwestycji 



 

o dużej skali i stopniu skomplikowania. Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń 

oraz wykładów na uczelniach wyższych, wykładowca KSAP. Współautorka wydanego przez Wydaw-

nictwo Wolters Kluwer Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autorka licznych arty-

kułów i publikacji branżowych. Brała udział w projektach międzynarodowych z zakresu zamówień 

publicznych prowadzonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, SIGMA (agenda Unii Euro-

pejskiej oraz OECD) 

 

 

TERMIN I MIEJSCE: Szkolenie odbędzie się w dniach 23-25 marca 2020 r.. w Wiśle w Hotelu 

Stok****,  ul. Jawornik 52A; www.hotelstok.pl 

 

KOSZT: Koszt szkolenia wynosi - 1350 netto  - dla osób korzystających z pok. dwuosobowego  

         - 1550 zł netto - dla osób korzystających z pok. jednoosobowego

  

 

 

Dla instytucji pokrywających koszty szkolenia ze środków publicznych cena netto = brutto, po-

zostali uczestnicy doliczają do podanej ceny Vat 23%.  

 

Kwota ta obejmuje trzydniowy wykład w Wiśle w Hotelu Stok****, zakwaterowanie w pokojach, pełne 

wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz miejsce parkingowe dla osób przyjeżdżających własnym środkiem 

transportu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty.   

 

 

 

KONTAKT: tel. 654 77 41, mail: grupasienna@grupasienna.pl . Prosimy o przesyłanie zgłoszeń 

na załączonym formularzu. 

 

 

 

 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o szybkie podejmowanie decyzji. Do zobaczenia na szko-
leniu! 

 

 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM SZKOLENIA: 

 

1 dzień (23 marca)    

 

13.00- obiad 

14.00 – 17.30 -zajęcia 

19.00 - kolacja 

 

2 dzień (24 marca)  

8.00 – śniadanie 

9.00 – 13.00- zajęcia  

13.00- 14.00 – obiad 

14.00 -16.00 – zajęcia 

19.00 – kolacja 

 

3 dzień  (25 marca) 

8.00 – śniadanie 

9.00 – 13.00 – zajęcia 

13.00 –  14.00 – wykwaterowanie i obiad   

 

 

Zagadnienia do omówienia: 

 

 

1. Wprowadzenie do przyjętych zmian w Prawie zamówień publicznych:  

- Nowe definicje ustawowe; 

- Nowe zasady; 

- Wyłączenia – rozszerzony katalog; 

- Plany zamówień i obowiązki informacyjne zamawiającego. 

 

2. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia publicznego  

- szacowanie wartości na podobne dostawy 

- szacowanie wartości na usługi w częściach  

- obiektywne przesłanki odstąpienia od łącznego szacowania wartości  

 

3. Postępowania powyżej progów   

- Przygotowanie postępowania   

- wymóg czy brak zgodności wymogu z polityką zakupową Państwa 

- analiza potrzeb zamawiającego   

- ogłoszenie i SWZ  

- przedmiotowe środki dowodowe – zasady składania  



 

 - Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

– nowe przesłanki wykluczenia (obligatoryjne i fakultatywne) 

- nowe zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich   

- nowe wymagania wobec konsorcjów 

 

4. Zmiany w trybach udzielania zamówień  

- nowe zasady wprowadzania zmian w SWZ  

- zmiany w procedurze odwróconej  

- instytucja odrzucenia wniosku 

- nowe przepisy o zamówieniu z wolnej ręki  

 

5. Badanie i ocena ofert  

- związanie ofertą i jego skutki  

- Nowe przesłanki odrzucenia oferty lub oferty ostatecznej,  

- Nowe zasady aukcji elektronicznej  

- wadium – nowe zasady wnoszenia i zwrotu  

- Zakończenie postępowania – wymogi formalne i organizacyjne. 

 

6. Zamówienia poniżej progów  

- zakres stosowania przepisów ogólnych  

- różnice w elektronizacji  

- procedura podstawowa i jej wersje  

- procedury szczególne  

 

7. Procedury szczególne – najważniejsze zmiany 

- Zamówienia sektorowe - swoboda w kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu,  

- Usługi społeczne – skutek zmian w zamówieniach poniżej 750 000 euro  

- Konkurs – nowa procedura konkursu ograniczonego  

 

8. Umowy w sprawie zamówienia publicznego – nowe zasady 

- Klauzule abuzywne 

- Klauzule obowiązkowe  

- Kary umowne 

- Aneksowanie 

- Raport z realizacji zamówienia 

- Odstąpienie od umowy/ Unieważnienie umowy. 

- Podwykonawstwo. 

9. Środki ochrony prawnej po zmianach.  

- postępowanie przed KIO 



 

- forma czynności 

- zasady składania dowodów i pism 

- zasady reprezentacji  

- termin na wniesienie odwołania 

- właściwość sądu w sprawie skargi  

- skarga kasacyjna  

- Pozasądowe rozwiązywanie sporów. 

 

10. Kontrola udzielanych zamówień 

- Koordynacja kontroli  

- Komitet do spraw kontroli w zamówieniach publicznych. 

 

 Dyskusja – pytania otwarte   

  



 

ZZgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu pn.: 

Nowe Prawo zamówień publicznych 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 marca 2020r. 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I PRZESŁAC NA  ADRES E-MAIL:  

GRUPASIENNA@GRUPASIENNA.PL  

 

INSTYTUCJA:  ........................................................................................................................................... 

OSOBA DO KONTAKTU:  ......................................................................................................................... 

ADRES:  .................................................................................................................................................... 

TEL.:  ......................................................................................................................................................... 

E-MAIL:  ..................................................................................................................................................... 

NIP:  ........................................................................................................................................................... 

ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB: 

L.p. Imię i Nazwisko Termin szkolenia Opłata 

1  

23-25 marca 2020 

 

2   

3   

4   

5   

    

 

Należność za uczestnictwo w wysokości ………… zł x ............ osób = ........................... zł  zostanie 

przelana na konto Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o., w  PKO BP nr 48 1020 1156 0000 7902 0132 

4607 w terminie 14 dni po zakończonym szkoleniu.  

Oświadczam, iż jestem płatnikiem VAT i zgadzam się na wystawienie faktury VAT przez firmę Grupa Doradcza Sienna Sp. z 

o.o., ul. Bagatela 10/3, 00 -585  Warszawa na wyżej zaznaczone produkty bez podpisu odbiorcy.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgadzam/y się na przetwarzanie 
danych osobowych przez Grupę Doradczą Sienna Sp. z o.o. w celach marketingowych oraz w celach związanych z realiza-
cją szkolenia.   
 
 
 

 

 

 

 

miejscowość, data  pieczęć i podpis osoby upoważnionej 



 

Prosimy o przesłanie oświadczenia  

faxem 22 654 31 31 lub na adres e-mailem : grupasienna@grupasienna.pl 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

………………………………………………………………………… 

 (nazwa i adres instytucji) 

 

Oświadczamy, że usługa szkoleniowa nabyta od:  

 

 Grupy Doradczej Sienna Sp.  z o.o. (NIP: 527-020-49-10) siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 

10 lok. 3  

Termin: 23-25 marca 2020 r. 

Tytuł szkolenia: Nowe Prawo zamówień publicznych 

 

 

ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz podlega zwolnieniu z 

podatku VAT w związku ze sposobem jej finansowania (prosimy zaznaczyć prawidłową podstawę): 

 

O w całości ze środków publicznych (zgodnie z  art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o podatku od to-

warów  

 i usług z dn. 11.03.2004r. - Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) 

 

lub 

 

O przynajmniej w 70% ze środków publicznych (zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 14  Rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych 

zwolnień z dn. 20.12.2013r. – Dz. U. z 2013r. poz. 1722 z późn. zm.) 

 

 

 

………………………………..   ……………………………………… 

 (Data)        (Podpis) 


