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Szkolenie: 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

Z PERSPEKTYWY WYKONAWCY 

 
Termin szkolenia: 26.10.2021 roku, godz. 09:00 - 15:00  

 
Trenerzy: 

 
Pani Emilia Florek- radca prawny, wspólnik Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy, doradza 

przedsiębiorcom w obszarze prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie działalności 

inwestycyjnej w tym zwłaszcza w procesach budowlanych, a także w unikalnych projektach 

wymagających zindywidualizowanego wsparcia o interdyscyplinarnym charakterze. Posiada bogate 

doświadczenie w reprezentacji zarówno Zamawiających jak i wykonawców w sporach przed Krajową 

Izbą Odwoławczą oraz  

 
Pani Agata Chodkowska- radca prawny Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy, w codziennej praktyce 

doradza w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego  

jak i Wykonawcy. Posiada doświadczenie zarówno w reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą 

Odwoławczą jak i w relacjach w toku realizacji zamówienia.  Zajmuje się również szeroko pojętym 

prawem administracyjnym, w tym doradztwem w procesach budowlanych.   

 

Grupa docelowa:  

osoby odpowiedzialne w firmie za składanie ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne 

posiadające podstawową wiedzę z zakresu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Cel szkolenia:  

zapoznanie ze zmianami w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jakie weszły w życie  

w 2021 roku, pod kątem udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Uczestnicy podczas szkolenia: 

 

a) dowiedzą się jakie zmiany w przepisach w zakresie udziału Wykonawcy w postępowaniu 

wprowadziła ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie w styczniu 2021roku, 

b) dowiedzą się jakie nowe uprawnienia przysługują Wykonawcy na etapie przygotowania   

postępowania przez Zamawiającego, 

c)  poznają nowe regulacje dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego, 

d) zdobędą wiedzę na temat środków ochrony prawnej i pozasądowego rozwiązywania sporów 

powstałych na gruncie realizacji zamówień publicznych. 

 

Program szkolenia: 

 

1. Wprowadzenie.  
2. Przegląd nowych rozwiązań, które mają sprzyjać wzmocnieniu pozycji Wykonawców 

biorących udział w rynku zamówień publicznych.  
3. Uprawnienia Wykonawcy na etapie przygotowania postępowania przez Zamawiającego.  
4. Tryb podstawowy udzielania zamówień publicznych- omówienie kluczowych zagadnień. 
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5. Wybrane regulacje związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

 wniosek o wyjaśnienie SWZ,  

 podmiotowe/przedmiotowe środki dowodowe,  

 wezwanie do uzupełnienia/wyjaśnień środków dowodowych,  

 wadium – wybrane zagadnienia,  

 termin związania ofertą – wybrane zagadnienia 
 

6. Regulacje dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego i ich wykonywania: 

 katalog klauzul abuzywnych,  

 obowiązkowe postanowienia umowne,  

 nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,  

 zasady stosowania zaliczek lub częściowych płatności,  

 zasady wprowadzania zmian do umowy.  
 

7.     Regulacje dotyczące środków ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów 
powstałych na gruncie realizacji zamówień publicznych- prawa i obowiązki Wykonawcy. 

 

Miejsce szkolenia: 

Hotel Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96 w Bydgoszczy, sala Różana 

UWAGA! W przypadku nagłej zmiany warunków epidemiologicznych organizator zastrzega sobie 

możliwość zrealizowania szkolenia w formule on-line. 

 

Cena za udział w szkoleniu jednej osoby: 

 

a) 550,00 zł + VAT dla firm będących członkiem organizatora, 

 b) 650,00 zł + VAT dla firm nie będących członkiem organizatora, 

 

Cena obejmuje udział w szkoleniu, lunch, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie 

w szkoleniu. Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury pro forma wystawionej przed udziałem 

w szkoleniu.  
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

 
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego zgłoszenia 
uczestnictwa w szkoleniu dostępnego pod adresem https://tiny.pl/9r948 w terminie do dnia 12.10.2021 r. 

 
KONTAKT 

 
 
„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” 

Związek Pracodawców 

ul. Gdańska 141/3/6 

85-022 Bydgoszcz 

NIP: 554-10-19-060 

T  +48 52 524 09 20 

E  biuro@pracodawcy.info.pl 

www.pracodawcy.info.pl 

 
Dorota Filarecka Stanek  

Koordynator ds. Szkolenia  
 

 

T  +48 661 528 001  

E filarecka@pracodawcy.info.pl   

 

https://tiny.pl/9r948

