
   

  

  

 

 
KURS DOSKONALĄCY  

WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Tryb podstawowy wariant 1 i 2 oraz  

przetarg nieograniczony w wariantach 1, 2 i 3 
- postępowania bez błędów i naruszeń Pzp 

Umowa i zmiany umowy 

 
 

 
Szczegółowe omówienie zasad związanych z przygotowaniem 
i  przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.  Przedstawione 
zostaną zasady:  
 od strony prawnej i praktycznej przebiegu nowego trybu podstawowego 

w wariantach 1 i 2 oraz przetargu nieograniczonego w wariantach 1, 2 i 3, 

 treści SWZ w trybie podstawowym w wariancie 1 i 2 i przetargu nieograniczonym, 

 badania i oceny ofert, 

 prowadzenia negocjacji z wykonawcą, 

 oceny warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, 

 zasad dokonywania zmiany zawartej umowy, 

 badanie JEDZ-a. 

Uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rozwiązań i wskazówek 
umożliwiających prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania według reguł nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 
I. Przygotowanie postępowania: 

1. Jak przygotować SWZ dla trybu podstawowego wariantu 1 i dla wariantu 2? 

2. Jak przygotować SWZ dla trybu przetargu nieograniczonego dla wariantu 1, 2 i 3? 

3. Jak sporządzić poprawnie ogłoszenie o zamówieniu?  

4. Co różnicuje wariant 1, wariant 2 i wariant 3 w trybie podstawowym? 

5. Co różnicuje wariant 1, wariant 2 i wariant 3 w trybie przetargu nieograniczonego?  

II. Przebieg postępowania w wariantach 1 i 2 do składania ofert: 
1. Wszczęcie postępowania. 

2. Zmiany w ogłoszeniu skutkujące obowiązkiem unieważnienia postępowania. 

3. Postępowanie zamawiającego w przypadku jednoczesnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SWZ  

4. Zmiany istotne i nieistotne w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5. Jak odpowiadać na pytania wykonawców? 

6. Kiedy pytanie wykonawcy jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, a kiedy żądaniem zmiany treści SWZ? 

7. Jak należy przedłużać termin składania ofert w przypadku zmiany treści SWZ? 

8. Kiedy należy przedłużać termin składania ofert w przypadku wyjaśniania treści SWZ?  

9. Jak zorganizować i przeprowadzić obligatoryjną wizję lokalną? 

III. Przebieg postępowania od składania ofert do wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1. Składanie ofert. 

2. Otwarcie ofert.  

3. Informacja z otwarcia ofert. 

4. Zawiadomienie Prezesa UZP o złożonych ofertach. 

5. Omówienie przebiegu trybu podstawowego w wariancie 1 i 2 od otwarcia ofert do zawarcia umowy: 

a) badanie wstępnych oświadczeń w trybie podstawowym, 
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WAŻNE INFORMACJE O KURSIE: 
 

Kurs realizowany będzie stacjonarnie przez 2 dni 
szkoleniowe. 

Kurs udzielania zamówień publicznych to potężna 
dawka praktycznej wiedzy.  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. 

 
Uczestnicy szkolenia otrzymają wsparcie 

merytoryczne w okresie 30 dni od zakończenia 
szkolenia. 

 Zajęcia będą miały formułę warsztatową 
z elementami dyskusji i prezentacji. 

 

 



b) badanie ofert, 

c) omówienie przesłanek odrzucenia ofert, 

d) prowadzenie negocjacji w przypadku wariantu 2, 

e) składnie ofert dodatkowych w wariancie 2, 

f) badanie rażąco niskiej ceny (jak wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jak badać treść wyjaśnień i dowodów, kiedy 

odrzucić ofertę), 

g) ocena ofert, 

h) jak prawidłowo wzywać wykonawcę do złożenia, poprawienia i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych? 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

7. Przedłużanie terminu związania ofertą. 

8. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania. 

9. Obowiązki informacyjne po udzieleniu zamówienia. 

10. Jak udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku „nieudanego” postępowania w trybie podstawowym i przetargu 

nieograniczonym. 

IV. Przetarg nieograniczony: 
1. Omówienie przebiegu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do zakończenia 

postępowania (zawarcia umowy/unieważnienia postępowania) w wariantach 1, 2 i 3. Schematy postępowań. 

2. Badanie JEDZ-a. 

3. Jak badać podstawy wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej i przepisów unijnych w postępowaniu w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

V. Umowa i zmiany zawartej umowy: 
1. Klauzule zmieniające. 

2. Zmiany niedopuszczalne. 

3. Zmiany dopuszczalne. 

4. Realizacja dostaw, usług i robót nieprzewidywalnych. 

5. Zmiany umowy wskutek zmiany cen materiałów o kosztów związanych z realizacją umowy. 

6. Raport z wykonanej umowy. 

7. Ogłoszenie o wykonaniu umowy. 

 

 

 
 

• pracownicy komórek i biur zamówień publicznych odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań,  
• wykonawcy, 
• podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych, 
• osoby wykonujące kontrole zamówień publicznych,  
• osoby rozpoczynające pracę w zamówieniach publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Kurs doskonalący. Warsztaty zamówień publicznych 
Tryb podstawowy wariant 1 i 2 oraz przetarg nieograniczony w wariantach 1, 2 i 3 

- postępowania bez błędów i naruszeń Pzp Umowa i zmiany umowy 

  

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

    

   
4, 5, 22-23 sierpnia  2022 r.  
  
 

Kurs każdego dnia w godzinach 9:00-14:00 

  

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 

 
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 17 sierpnia 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 ____________________________________ 

http://www.okst.pl/

