
Cel seminarium:

Zapraszamy:

W programie m.in.:

Omówienie zmian w prawie zamówieñ publicznych zwi¹zanych z implementacj¹ dyrektyw UE 
oraz ich porównanie z dotychczasowymi regulacjami. Naszym zamiarem jest przedstawienie 
nowych rozwi¹zañ w sposób umo¿liwiaj¹cych ich elastyczne wykorzystanie zarówno po 
stronie zamawiaj¹cych jak i wykonawców od dnia wejœcia w ¿ycie nowelizacji p.z.p.
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przedstawicieli administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej w szczególnoœci 
dzia³ów zamówieñ i specjalistów ds. zamówieñ publicznych

przedstawicieli wykonawców bior¹cych udzia³ w przetargach

doradców w zakresie zamówieñ publicznych

wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników wszystkich jsfp

kierowników 

konsultacje rynkowe jako nowy sposób okreœlenia czynnoœci zwi¹zanych 
z przygotowaniem postêpowania 

dokumenty jakich mo¿e ¿¹daæ zamawiaj¹cy od wykonawców i moment ich ¿¹dania

zasady dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej

œrodki ochrony prawnej po implementacji dyrektyw do polskiego systemu zamówieñ 
publicznych
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Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

nowe warunki udzia³u wykonawców w postêpowaniu oraz przes³anki wykluczenia 
wykonawców

nowe tryby udzielania zamówieñ publicznych 

elektronizacja zamówieñ publicznych

zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Osoby zainteresowane prosimy:

?o wype³nienie za³¹czonego formularza

?odes³anie go do 3 czerwca 2016 r. na adres:  

?dokonanie wp³aty na konto organizatora  (200 z³ netto/osoba)

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. 

Agendê, sylwetki prelegentów oraz formularz rejestracyjny przesy³amy w za³¹czeniu. 

Osoba kontaktowa: Ma³gorzata Popek, tel. +48 32 731 68 52

malgorzata.popek@ksplegal.pl
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8:30 - 9:00 Rejestracja

10:20 - 10:35 Przerwa kawowa

11:30 - 11:45 Przerwa kawowa

12:45 - 13:00 Zakoñczenie, rozdanie certyfikatów

9:00 - 10:20 Czêœæ I 
Warunki udzia³u w postêpowaniu
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10:35 - 11:30 Czêœæ II
Nowe zasady prowadzenia postêpowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego
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11:45 - 12:45 Czêœæ III
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego
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1. Weryfikacja wykonawców – nowe podejœcie 
2. Kryteria selekcji
3. Weryfikacja wykonawców polegaj¹cych na zasobach podmiotów trzecich
4. Przes³anki wykluczenia z postêpowania – zmiany

Przes³anki obligatoryjne
Przes³anki fakultatywne
Self-cleaning wykonawcy

5. Dokumenty wymagane od wykonawców
6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
7. Opcja w przetargu nieograniczonym: najpierw ocena ofert, a potem badanie warunków udzia³u 

w postêpowaniu

1. Konsultacje rynkowe i og³oszenie informacyjne jako nowe czynnoœci zamawiaj¹cego 
w procedurze przygotowania postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opracowanie SIWZ 
Nowe wymagania dotycz¹ce treœci SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Kryteria oceny ofert

2. Tryby udzielania zamówieñ publicznych po nowelizacji
3. Elektronizacja zamówieñ publicznych

1. Zmiana treœci umowy
Zmiana na mocy klauzuli umownej – jak redagowaæ klauzule
Dodatkowe dostawy, us³ugi lub roboty budowalne
Nieprzewidziane okolicznoœci
Zmiany o ma³ej wartoœci (de minimis)
Zmiany istotne a nieistotne

2. Zmiana wykonawcy
Na podstawie klauzuli umownej
Sukcesja uniwersalna lub czêœciowa

3. Og³oszenie o modyfikacji umowy
4. Uniewa¿nienie zmiany umowy i rozwi¹zanie umowy
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dr Tomasz Srokosz, Partner
Radca prawny. Specjalista w zakresie sporów s¹dowych i arbitra¿owych, zamówieñ 
publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego a tak¿e prawa ochrony œrodowiska i gospodarki 
komunalnej. 

Doradza w zamówieniach publicznych, postêpowaniach koncesyjnych oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym 

.

Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego. Doktor nauk prawnych 
(od 2016 r. – rozprawa doktorska poœwiêcona koncesji komunalnej). Wspó³autor m.in. 
Poradnika o partnerstwie publiczno-prywatnym wydanego przez Urz¹d zamówieñ Publicznych 

Reprezentowa³ klientów przed Krajow¹ Izb¹ Odwo³awcz¹ oraz s¹dami 
administracyjnymi w zakresie koncesji i PPP. Doradza³ wykonawcom w ich relacjach 
z samorz¹dami terytorialnymi przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z zakresu gospodarki 
komunalnej. Reprezentowa³ przedsiêbiorców w postêpowaniach spornych wynikaj¹cych 
realizacji zamówieñ publicznych

Natalia Gawe³, Senior Associate
Adwokat. Jest ekspertem w zakresie prawa zamówieñ publicznych oraz prawa w³asnoœci 
intelektualnej. Zajmuje siê doradztwem na rzecz spó³ek (tworzenie spó³ek, przekszta³cenia, 
³¹czenia, przygotowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych).  

Posiada bogat¹ praktykê w reprezentowaniu klientów w postêpowaniach przed Krajow¹ Izb¹ 
Odwo³awcz¹ przy Prezesie Urzêdu Zamówieñ Publicznych. Zajmuje siê opracowywaniem 
odwo³añ oraz skarg, wnoszonych w zwi¹zku z naruszeniem zasad prowadzenia postêpowañ 
w sprawie udzielania zamówieñ publicznych. Opracowuje dokumentacje zwi¹zane 
z prowadzeniem postêpowañ przetargowych, w tym specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach. Autorka licznych publikacji 
prasowych, w tym z zakresu prawa zamówieñ publicznych i prawa w³asnoœci intelektualnej.

£ukasz Po¿oga, Senior Associate 
Radca prawny. Specjalizuje siê w prawie zamówieñ publicznych, prawie handlowym oraz 
partnerstwie publiczno – prywatnym.

Doradza wykonawcom i zamawiaj¹cym w postêpowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Sporz¹dza odwo³ania do Krajowej Izby Odwo³awczej i reprezentuje klientów w postêpowaniu 
przed tym organem. Doradza klientom w kwestiach zwi¹zanych z aspektami prawnymi 
uczestnictwa w postêpowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Ukoñczy³ prawo na WPiA Uniwersytetu Œl¹skiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa 
zamówieñ publicznych na Uniwersytecie  Warszawskim. Doktorant na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym przygotowuje rozprawê doktorsk¹ 
z prawa zamówieñ publicznych.
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Formularz rejestracyjny
Nazwa firmy/urzêdu/instytucji: 
 

1. 
Imiê i nazwisko 
 
 

Stanowisko 

Telefon 
 
 

E-mail (na który zostanie wys³ane potwierdzenie udzia³u) Cena/VAT* 

2. 
Imiê i nazwisko 
 
 

Stanowisko 

Telefon 
 
 

E-mail (na który zostanie wys³ane potwierdzenie udzia³u) Cena/VAT* 

RAZEM 
 
 
 

Dane do faktury: 
 
 
 
 

 
Koszt uczestnictwa jednej osoby w Seminarium wynosi 200 z³ netto i obejmuje: materia³y 
konferencyjne, poczêstunek kawowy oraz imienny certyfikat uczestnictwa w Seminarium. W przypadku 
zg³oszeñ z samorz¹du terytorialnego prosimy podaæ kwotê netto.  Koszt uczestnictwa 
dwóch osób z jednej f  Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejnoœæ 
zg³oszeñ. Wp³aty prosimy dokonywaæ na rachunek:

59 1240 4227 1111 0000 4848 6044
KSP T.Srokosz i Wspó³nicy Sp.k.
ul.  Chorzowska 50, 40-121 Katowice 

* Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania niniejszego oœwiadczenia, tzn. 
kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze œrodków publicznych. 
W przeciwnym razie do powy¿szych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 23%.

UWAGA:
irmy wynosi 300 z³ netto.

Oœwiadczam, ¿e œrodki wydatkowane na ww. szkolenie pochodz¹ w co najmniej 70% ze œrodków 
publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oœwiadczenie ma na celu mo¿liwoœæ 
zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i us³ug 
z dnia 11 marca 2004 r. z póŸn. zmianami.

                       ___________________________________
         data, piecz¹tka, podpis

Przes³anie formularza rejestracyjnego stanowi prawnie wi¹¿¹ce zobowi¹zanie do uczestnictwa w Seminarium na warunkach 
w nim okreœlonych. Rezygnacji z udzia³u w Seminarium mo¿na dokonaæ wy³¹cznie w formie pisemnej (e-mail, faks, poczta), 
najpóŸniej 7 dni roboczych przed Seminarium. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora póŸniej ni¿ na 7 dni 
roboczych przed dniem rozpoczêcia Seminarium lub niezg³oszenia siê uczestnika na Seminarium, zg³aszaj¹cy zostanie 
obci¹¿ony pe³nymi kosztami uczestnictwa, wynikaj¹cymi z przes³anej karty zg³oszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. 
Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u w Seminarium.

Wyra¿am zgodê/Nie wyra¿am* zgody na otrzymywanie informacji o us³ugach/organizowanych szkoleniach przez KSP 
T.Srokosz i Wspó³nicy Sp.k. w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ na podane wy¿ej 
adresy e-mail. Dane nie bêd¹ przekazywane podmiotom trzecim. [*Niepotrzebne skreœliæ.]

__________________
             data, piecz¹tka, podpis
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