
 

ŚLĄSKIE FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.  
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W PRAWIE ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH I ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW 
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD  

 
WAŻNE INFORMACJE O FORUM: 
Zapraszamy Państwa do Brenna na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, podczas 
którego zostaną omówione zasady przygotowania umów na realizację robót budowlanych oraz zasady 
realizacji projektów w ramach środków otrzymanych z Programu Polski Ład.  
Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków; interaktywnych, 
ciekawych, i przydatnych. Nasze szkolenia dają wiedzę i umiejętności, którą mogą Państwo 
wykorzystać w miejscu pracy. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. 
Proponowane szkolenie zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i umiejętności w zakresie 
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przygotowanie umów. 

 
CELE I KORZYŚCI: 
Szkolenie jest wyjątkową okazją do zdobycia i ugruntowania wiedzy w zakresie przygotowywania 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, 
podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie przygotowywanych dokumentów a szczególnie umów na 
realizację inwestycji i robót budowlanych.  
Szkolenie w Brennej to możliwość spotkania wyjątkowych ekspertów, specjalistów i praktyków w 
zakresie zamówień publicznych. Bardzo serdecznie zapraszamy! 
 
PROGRAM: 
1 dzień: 
Umowy o roboty budowlane w prawie zamówień publicznych z uwzględnieniem klauzul 
waloryzacyjnych: 
1. Definicje. 
2. Oświadczenia wstępne. 
3. Przedmiot umowy. 
4. Okres trwania umowy, harmonogram. 
5. Obowiązki Zamawiającego. 
6. Obowiązki Wykonawcy. 
7. Postanowienia odnoszące się do przepisów prawa socjalnego i prawa pracy, prawa ochrony 

środowiska ustanowionych w przepisach unijnych i krajowych. 
8. Postanowienia w zakresie podwykonawstwa z poszanowaniem przepisów Pzp i kc. 
9. Wymagane działania wykonawcy związane z dochowaniem jakości, np. plan zapewnienia jakości 

robót. 
10. Ubezpieczenie budowy. 
11. Rodzaje i warunki odbiorów robót, warunki zakończenia umowy. 
12. Wysokość i forma wynagrodzenia za wykonanie umowy, wartość umowy, warunki zmiany 

wynagrodzenia. 
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13. Informacje nt. waloryzacji lub indeksacji, jeżeli jest przewidziana; waloryzacja art. 436 i 439 Pzp. 
14. Sposób rozliczeń, w tym informacja o dopuszczeniu płatności w częściach, terminach i podstawach 

wystawiania faktur. 
15. Terminy zapłaty z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
16. Zaliczki, jeżeli są przewidziane, w tym sposób ich przyznawania i rozliczania. 
17. Skutki naruszenia umowy, rodzaje i wysokość kar umownych; maksymalna wysokość kar umownych. 
18. Odszkodowania na zasadach ogólnych. 
19. Warunki odstąpienia od umowy. 
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, forma i termin wniesienia i zwrotu, z uwzględnieniem 

przepisów Pzp. 
21. Gwarancja jakości – warunki gwarancji, okres gwarancji, wzór karty gwarancyjnej. 
22. Rękojmia za wady – okres i warunki rękojmi. 
23. Zmiany umowy - warunki zmian umowy z uwzględnieniem przepisów Pzp i prawa budowlanego. 
24. Sposób rozstrzygania sporów, wskazanie sądu, który rozpatrywać będzie spory związane z umową. 
25. Załączniki do umowy. 
26. Podpisy stron. 

2 dzień 
Zasady realizacji projektów współfinansowanych z Programu Polski Ład w świetle przepisów o 
zamówieniach publicznych i stanowisk Banku Gospodarstwa Krajowego: 
1. Wymogi RM i BGK dotyczące ukształtowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
2. Podział zamówienia na części w postępowaniach finansowanych w ramach programu „Polski Ład”. 
3. Konieczność wszczęcia postępowania w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania promesy wstępnej. 
4. Procedura przekazywania do BGK informacji o wszczęciu postępowania. 
5. Konieczność zapewnienia zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wnioskiem o dofinansowanie. 
6. Zamówienie w wolnej ręki w postępowaniach finansowanych w ramach programu „Polski Ład”. 
7. Ryzyko utraty dofinansowania, na co zwrócić szczególną uwagę? 
8. Obowiązki informacyjne zamawiającego wobec BGK po wyborze oferty. 
9. Konstrukcja umowy w postępowaniach finansowanych w ramach programu „Polski Ład”: 

• Obowiązkowe zaliczki. 

• Transze rozliczeniowe w umowach do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy. 

• Obligatoryjny nadzór inwestorski. 

• Obligatoryjne klauzule arbitrażowe. 

• Warunki wypłaty wynagrodzenia wykonawcy. 
10. Pytania, Dyskusja 
11. Podsumowanie szkolenia. 
 
ADRESACI:  
Członkowie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, kierownicy działów zamówień publicznych i 
merytorycznych w ramach których realizowane są inwestycje, osoby odpowiedzialne za realizację 
postępowania w zakresie robót budowlanych szczególnie przygotowanie umów na realizację robót 
budowlanych, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację postępowania na inwestycje w 
ramach Polskiego Ładu. 
 
  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie Forum Zamówień Publicznych.  
Umowy o roboty budowlane w prawie zamówień publicznych i zasady realizacji 

projektów współfinansowanych z programu Polski Ład 

  

Szkolenie będziemy realizowali stacjonarnie w Hotelu Kotarz Spa & Wellness *** 

Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna.  
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Szkolenie w godzinach: 1 dnia 11:00-17:00; 
                                            2 dnia 9:30 – 14:00 

     Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 840 PLN netto/os. Udział w 
szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
pobyt w pokoju dwuosobowym, (dopłata do pokoju jednoosobowego 140 zł.) 
Pełne wyżywienie (śniadanie, 2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe w każdym dniu) 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 32 206 80 39, t. kom. 660 70 10 13 
szkolenia@okst.pl; marlena.gumulak@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Członek FORUM  TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o rezerwację pokoju jednoosobowego TAK ☐     NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 1 czerwca 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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