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Wygrywanie przetargów - Pozyskiwanie zamówień
Nowe Prawo zamówień publicznych:

Wygraj Przetarg i Pozyskaj zamówienie

Nie tylko cena decyduje o przetargu

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY 
DUŻE ŚRODKI DO ZDOBYCIA

Procedura postępowania 

krajowa vs unijna
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UMOWYUMOWY

9.00 9_05.2022

I. Zmiany prawa istotne dla rynku zamówień
publicznych w 2022 r

Zmiany od 1.01.2022

1. Zmiana obligatoryjnej przesłanki wykluczenia z
postępowania

2. Wprowadzenie jawnego rejestru umów

9.05.2022

Miejsce
ONLINE - ZOOM

Pakiet materiałów

Wygrywanie przetargów i POZYSKIWANIE
ZAMÓWIEŃ → Zmiany pzp od 1.01.2022 →
WYGRYWAJĄCA OFERTA

© Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki

Agnieszka Chwiałkowska

Radca prawny i Partner w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr - posiadającej jeden z najbardziej
doświadczonych zespołów specjalizujących się w tej dziedzinie prawa w Polsce;

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych,
docenianym w prestiżowych rankingach (np. Chambers Europe). Doradzała m.in. przy realizacji
inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia
bezpieczeństwa państwa.

Dr Jarosław Kola

Prawnik w kancelarii WKB. Specjalista zamówień publicznych . Uzyskał stopień
naukowy doktora na podstawie rozprawy „Interes zamawiającego w polskim prawie
zamówień publicznych”, obronionej na WPiA UAM. Badania naukowe prowadził w
wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham,
Cape Town oraz w Heidelbergu. Bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne
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3. Elektromobilność - Ustawa z dnia 2 grudnia
2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i
paliwach alternatywnych oraz niektórych innych
ustaw – zmiany bezpośrednio w p.z.p.

4. Uchylenie art. 244 p.z.p. zawierającego
delegację ustawową dla ministra właściwego do
spraw gospodarki do określenia innych niż cena
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do
niektórych rodzajów zamówień.

5. Rozszerzenie w art. 364 ust. 1 pkt 1 p.z.p.
wyłączenia stosowania ustawy p.z.p., dotyczące
zamawiających prowadzących działalność
sektorową

6. Problematyka zamówień z zakresu obronności
7. Podwyższenie od 1 stycznia 2022 r. wysokości

progów unijnych.
8. Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy

p.z.p.

II. Udzielenie zamówienia wg procedury
krajowej oraz unijnej

Procedura krajowa vs unijna
Reżim krajowy vs unijny – zasadnicze różnice
Wszczęcie i prowadzenie postępowania na
przykładzie przetargu nieograniczonego
Nowe zasady zmiany i wyjaśniania treści SWZ
Składanie i otwarcie ofert,
Termin związania ofertą
Wadium

III. Wybór oferty najkorzystniejszej
- Wygrywająca oferta i Weryfikacja

Procedura standardowa vs uprzednia ocena ofert
Przesłanki wykluczenia z postępowania
Procedura self-cleaning według Nowego PZP
Warunki udziału w postępowaniu
Podstawy odrzucenia oferty
Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium

IV. Środki ochrony prawnej

1. Odwołania

przesłanki

terminy

wpisy

Dla kogo ?
Specjaliści od przetargów

Specjaliści ds. Funduszy

Europejskich
Wykonawcy

Podwykonawcy

Cel szkolenia

1. Wygranie Przetargu

FUNDUSZ ODBUDOWY -
Ogromne środki, jakie w
rezultacie wygranych
przetargów mogą uzyskać
małe firmy mogą skutecznie
wzmocnić ich pozycję na
rynku. 

2. Kluczowe zmiany w Prawie
PZP

Wygrywająca oferta

Zamawiający jest uprawniony
do samodzielnego
unieważnienia decyzji
o wyborze najkorzystniejszej
oferty. 

Zamawiający jest uprawniony
do unieważnienia z własnej
inicjatywy wyboru oferty
najkorzystniejszej,
dokonywania badania i oceny
ofert, gdy tylko stwierdzi, że
uprzednio popełnił błąd,
wybierając ofertę z
naruszeniem przepisów ustawy.
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2. Przystąpienie do postępowania odwoławczego
3. Przebieg rozprawy
4. Skarga do sądu zamówień publicznych

MODUŁ V: Umowy wg Nowego PZP
-Rozwiązywanie problemów

1. Klauzule abuzywne oraz postanowienia obowiązkowe
- przykłady

2. Obowiązkowe płatności częściowe,
3. zaliczki,
4. waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ?
6. Raport z realizacji zamówienia

    16.00

Kontakt
Polskie Towarzystwo Prawa i
Gospodarki Rynkowej

t. 698 657 738
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