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Nadchodzi rewolucja w zakresie prawa zamówień publicznych. Nowe 

przepisy PZP wejdą w życie z początkiem 2021 roku i mają za zadanie m.in. 

zwiększyć transparentność i konkurencyjność przetargów, uprościć procedury 

oraz urealnić procesy zakupowe realizowane przez zamawiających publicznych. 

Nowe rozwiązania wpłyną w znacznym stopniu na zmianę sposobu 

postępowania Wykonawców, dając im wiele narzędzi, których muszą nauczyć się 

używać. 

Dowiedz się m.in.: 

• jakie są różnice między nową a dotychczasową ustawą PZP z punktu 

widzenia wykonawcy; 

• jakie są nowe procedury wykluczenia z postępowania; 

• czym są zamówienia bagatelne i jak z nich skorzystać; 

• jakie są nowe obowiązki zamawiających, z których wykonawcy mogą 

skorzystać ubiegając się o zamówienia; 

• jak przebiegają nowe procedury konkurencyjne; 

• czym jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; 

• jakie są nowe przesłanki odrzucenia oferty; 

• jakie środki ochrony przysługują uczestnikom postępowania w nowej 
ustawie; 

• jakie warunki realizacji zamówienia są negocjowalne; 

• jakie są nowe warunki zmiany umowy zamówienia publicznego 

• czego wykonawca może oczekiwać od zamawiającego podczas realizacji 

umowy. 

Uczestnicy 

• Specjaliści od pozyskiwania zamówień publicznych 

• Kierownicy projektów realizowanych w reżimie PZP 

• Wykonawcy uczestniczący w rynku zamówień publicznych 

Szkolenie on-line 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu 

podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

 

•  Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie 

zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 

project manager 

tel. 22 355 24 00 

a.chmielewska@langas.pl 

m e c .  Ł u k a s z  P i e t r u k  

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców 

Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk 

s.c.. 

Specjalizuje się w prawie zamówień 

publicznych oraz ochronie danych 

osobowych. W codziennej pracy świadczy 

usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla 

instytucji prywatnych i publicznych. 

Prowadził szkolenia m.in. dla następujących 

firm: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Starostwo Powiatowe w Brzegu, Sąd 

Rejonowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w 

Rzeszowie, Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

Citibank Handlowy S.A., Bank Zachodni WBK 

S.A., Dolnośląskie Stowarzyszenie 

Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, 

Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony 

Środowiska w Jaworznie, Urząd Transportu 

Kolejowego, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, Shell Polska S.A., 

Bayer Sp. z o.o., Państwowa Inspekcja 

Farmaceutyczna, Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom z Problemami Emocjonalnymi 

SPOZA, Polska Federacja Zarządców 

Nieruchomości, Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny i wiele 

innych. 
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9.00  logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 

9.30 rozpoczęcie szkolenia 

 

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

• Podsumowanie zmian w telegraficznym skrócie 

• Elementy w zakresie nowej ustawy, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę 

• Analiza przepisów przejściowych 

ZMIANY ZASAD POSTĘPOWANIA ORAZ NOWE ZNACZENIA 

NIEKTÓRYCH TERMINÓW USTAWOWYCH  

• Analiza nowych pojęć wprowadzonych przez nową ustawę 

• Zmiany w dotychczasowych definicjach 

• Nowe zasady udzielania zamówień publicznych.  

• Nowe procedury dotyczące wyłączenia z postępowania. 

• Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych 

• Nowe procedury powyżej i poniżej progów unijnych 

• Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych 

• Zmiany w zakresie czynności wykonywanych przed udzieleniem 

zamówienia z punktu widzenia wykonawcy 

ZAMÓWIENIA BAGATELNE 

• Czym są zamówienia bagatelne? 

• Przepisy, które się stosuje do zamówień bagatelnych 

• Przykładowe problemy, które mogą wyniknąć ze stosowania 

zamówień bagatelnych 

PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ 

• Nowe zasady publikacji ogłoszeń 

• Regulamin postępowania – najważniejsze informacje 

ZMIANY W ZAKRESIE SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

• Na czym polega szacowanie wartości zamówienia publicznego, co 

się zmieni po wejściu w życie nowych przepisów? 

• Zagadnienie szacowania w przypadku prawa opcji  

• Zagadnienie szacowania w przypadku wznowienia zamówienia 

publicznego 

• Aktualizacja szacowania wartości zamówienia 

• Zagadnienia szczegółowe, przykładowo umowy najmu, dzierżawy, 

leasingu, usługi w których cena łączna nie została określona.  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

• Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

• Regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia przez 

stosowanie norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji 

• Inne elementy - oznakowanie (etykiety), referencje techniczne, 

normy, europejska ocena techniczna 

• Inne sposoby opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA  

• Uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej 

• Nowe kwalifikacja sytuacji ekonomicznej i finansowej 

• Nowa ocena zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy 

WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

• Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia 

• Przesłanki fakultatywnego wykluczenia 

• Możliwość odstąpienia od wykluczenia wykonawcy 

OCENA OFERT  

• Kryteria oceny ofert  

• Czym jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie? 

• Warunki, w których jedynym kryterium może być cena  

• Zagadnienie kryterium kosztu 

ODRZUCENIE OFERTY I WADIUM 

• Nowe przesłanki odrzucenia oferty 

• Procedura odrzucenia oferty 

• Omówienie dużych zmian w zakresie wadium. 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

• Kiedy postępowanie może zostać unieważnione? 

• Jakie są różnice pomiędzy nową ustawą a dotychczasowymi 

regulacjami? 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

• Czym są zmiany istotne w umowie? 

• Kiedy można, a kiedy trzeba zmienić umowę w zakresie 

zamówienia publicznego? 

• Zmiany wynikające z okoliczności, których zamawiający, działając z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

15.30 – Zakończenie szkolenia 
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SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE  

zgłoszenie do 29/03/2021 670 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie od 30/03/2021 970 PLN + 23% VAT 
 


