
 

SZKOLENIE WROCŁAW 
6 - 7  czerwca 2022 r. 

 

WAŻNE INFORMACJE O KURSIE: 
 

Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie 
przez 2 dni szkoleniowe. 

Szkolenie udzielania zamówień publicznych to 
z  jednej strony potężna dawka praktycznej 

wiedzy, ale również możliwość podsumowania 
pierwszego roku obowiązywania nowej ustawy 
Pzp. Poszczególne zagadnienia omawiane będą 

z perspektywy doświadczeń zarówno 
zamawiających jak i wykonawców, 

z uwzględnieniem bogatego już orzecznictwa 
oraz wyników kontroli. To również doskonała 

okazja do dyskusji o własnych doświadczeniach, 
szansach jakie dały nowe przepisy Pzp oraz 

zagrożeniach, które mogą zniweczyć 
zaangażowanie w proces przygotowania 

i udzielania zamówienia publicznego. Zajęcia 
będą miały formułę warsztatową, z elementami 

dyskusji i prezentacji. 

 

 

   

  

  

 

 
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY 
OBOWIĄZUJĄCEJ OD 2021 ROKU NOWEJ USTAWY PZP

 
 

 
Szczegółowe omówienie zasad związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Szczegółowo 
przedstawione zostaną reguły szacowania wartości zamówienia, zasady i 
ryzyka związane z opisem przedmiotu zamówienia, doboru kryteriów oceny 
ofert oraz warunków udziału w postępowaniu. Zmierzymy się również z 
problematyką dokumentów składanych przez wykonawców w związku z 
obieganiem się o zamówienie publiczne, zdefiniujemy czym jest oferta w 
kontekście częstych przypadków nieprawidłowości co do formy, momentu i 
sposobu złożenia. Uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rozwiązań i 
wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania według reguł nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Wstęp do Prawa zamówień publicznych: 
a) słowniczek pojęć w Prawie zamówień publicznych, 
b) zasady udzielenia zamówień publicznych, 
c) komunikacja w zamówieniach publicznych. 

2. Planowanie w zamówieniach publicznych: 
a) analiza potrzeb i wymagań zamawiającego, 
b) konsultacje rynkowe - udział wykonawców w przygotowaniu 

postępowania, 
c) plany postępowań - terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań. 

3. Przygotowanie oraz wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) Zasady agregowania zamówień w kontekście szacowania wartości zamówienia: 

 zasady definiowania tzw. „zamówień tożsamych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz 
podmiotowej, 

 szacowanie wartości robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego oraz przedsięwzięcia (projektu) 
budowlanego, 

 jak ocenić podobieństwo dostaw, 

 jednorodne, identyczne usługi podstawą szacowania wartości usług, 

 podział zamówienia a szacowanie wartości zamówienia, 

 szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem opcji, 

 szacowanie wartość zamówień nieprzewidywalnych, 

 wybór przepisów Pzp w przypadku tzw. zamówień mieszanych, 

 metody szacowania wartości zamówienia. 
b) Wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego: 

 tryby postępowań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, 

 tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych, 

 zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp. 
c) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców: 

 zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu, 

 przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania, 

 dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów, 

 podmiotowe środki dowodowe, 

 podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.  
d) Przedmiotowe warunki zamówienia: 
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 jak zapewnić jednoznaczny, precyzyjny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, 

 przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości, 

 kryteria oceny ofert w nowej ustawie, 

 przedmiotowe środki dowodowe. 
4. Tryby udzielania zamówień publicznych: 

a) Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp: 

 wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy, 

 zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia, 

  ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych. 
b) Zamówienia poniżej progów unijnych - tryb podstawowy w 3 wariantach: 

 tryb ofertowy, ofertowy z możliwością negocjacji oraz negocjacyjny, 

 procedura krok po kroku dla każdego wariantu, 

 szanse i zagrożenia z możliwości prowadzenia negocjacji z wykonawcami w trakcie postępowania. 
c) Tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem przetargu nieograniczonego 

i ograniczonego oraz trybu z wolnej ręki. 
d) Ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy Pzp. 
e) Specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporządzania i publikacji. 

5. Badanie, ocena oraz zasady klasyfikowania ofert: 
a) definicja oraz forma oferty w kontekście podstaw odrzucenia (czy oferta złożona w formie papierowej to oferta, którą 

otwieramy i uwzględniamy w postępowaniu), 
b) dokumenty składane przez wykonawców – forma i postać elektroniczna, elektroniczne podpisy; 
c) wadliwe dokumenty wykonawcy – kiedy zamawiający może uznać podmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą, 

zasady uzupełniania dokumentów, skutki nieprawidłowego podpisu, 
d) wadium, 
e) termin związania ofertą - czy możliwy jest wybór oferty po terminie związania, 
f) przesłanki odrzucenia oferty, 
g) przesłanki unieważnienia postępowania, 
h) wybór oferty najkorzystniejszej, 
i) ponowienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 
j) protokół postępowania – zasady sporządzania i udostępniania, przechowywanie oraz archiwizacja dokumentacji 

postępowania. 
6. Umowa w zamówieniach publicznych:  

a) klauzule niedozwolone 
b) zaliczki oraz częściowe płatności, 
c) podwykonawstwo w umowie, 
d) waloryzacja wynagrodzeń, 
e) zasady dokonywania zmian w umowie, 
f) unieważnienie oraz odstąpienie od umowy, 
g) obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy, 
h) ewaluacja realizacji umowy. 

7. Środki ochrony prawnej. 
 

 

 
 

Kurs skierowany jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, 
kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 
2021 ROKU NOWEJ USTAWY PZP 

  

Kurs będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, 
ul. Piłsudskiego 43, Wrocław III p.  

    
 6-7 czerwca 2022 r. Szkolenie w godzinach 09:00-15:00 

  

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu w siedzibie Ośrodka, 
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek, 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24 
renata.bak@okst.pl szkolenia@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 ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

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 ____________________________________ 

mailto:renata.bak@okst.pl
mailto:szkolenia@okst.pl
http://www.okst.pl/

