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   Zaprasza na szkolenie 
Prawo zamówień publicznych po zmianach obowiązujących od stycznia 2021  

– ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane w drogownictwie 
13-14.04.2021 r. Możliwość wyboru formy: stacjonarnie w Warszawie lub online 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli (zarządców dróg miejskich, gminnych      
i powiatowych, zarządów dróg wojewódzkich oraz GDDKiA, a także przedstawicieli urzędów miast, gmin i starostw powiatowych) 
- zamawiających i/lub nadzorujących i rozliczających wykonanie robót. 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawem zamówień publicznych po bardzo istotnych zmianach, które weszły w życie 
od stycznia 2021 r. 

Ekspert prowadzący  

Ewa Wiktorowska – Prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, inżynier 
budownictwa, członek Rady Zamówień Publicznych przy Urzędzie Zamówień Publicznych, radca Krajowej Izby Gospodarczej, była 
zarówno trenerem, jak i arbitrem z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, autorka publikacji z zakresu 
zamówień publicznych, robót budowlanych, koncesji na roboty budowlane i usługi, ceniony wykładowca z tematyki zamówień 
publicznych. 

Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji  

Cena uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym wynosi  1100 zł + VAT. Cena promocyjna przy zgłoszeniu minimum 3 
uczestników z jednej firmy/instytucji wynosi 1000 zł + VAT 
Cena uczestnictwa w szkoleniu online wynosi  900 zł + VAT. Cena promocyjna przy zgłoszeniu minimum 3 uczestników z 
jednej firmy/instytucji wynosi  800 zł + VAT 
W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych (dotyczy podmiotów sfery budżetowej oraz 
podmiotów prywatnych, które otrzymały dofinansowanie na szkolenia ze środków publicznych) przysługuje zwolnienie z VAT. 

Termin płatności 

Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto nr 10 1950 0001 2006 6922 3346 0002 – do dnia 30.03.2021 r. 

Warunki rezygnacji 
- do dnia 30.03.2021 r.  – bezkosztowo 
- do dnia 09.04.2021 r.  – 20% ceny uczestnictwa 
- po dniu 09.04.2021 r.  – 100% ceny uczestnictwa 
Zgłoszenie rezygnacji prosimy przesyłać w formie pisemnej na e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl  (zalecane) lub fax 22 350 73 56 

Forma szkolenia 

Uczestnicy mają możliwość wyboru formy, w jakiej chcą uczestniczyć. Osoby preferujące tradycyjną formę 
stacjonarną i ceniące bezpośredni kontakt z trenerem zapraszamy do Warszawy (dokładna lokalizacja zostanie 
przekazana zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem). Osobom obawiającym się 
zagrożeń związanych z pandemią, polecamy formę online – transmisję na żywo. Podczas szkolenia uczestnicy 
online mogą kontaktować się z wykładowcą zadając pytania poprzez czat. Wykładowca będzie odpowiadać na 
otrzymane pytania w blokach przeznaczonych na dyskusję. UWAGA: w przypadku utrzymania się do czasu 
szkolenia zakazu organizacji szkoleń stacjonarnych, dla uczestników dostępna będzie wyłącznie forma online. 

Materiały szkoleniowe 
Uczestnicy stacjonarni otrzymują drukowane materiały szkoleniowe. 
Uczestnicy online otrzymują  przed szkoleniem materiały w wersji elektronicznej (pliki PDF). 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perspektywa Ekspertów – Centrum Szkoleń, ul. Ekologiczna 8 lok. 8, 02-798 Warszawa 
tel. 22 408 88 33, fax 22 350 73 56, e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl , www.perspektywaekspertow.pl  
NIP 951-133-58-06, REGON 362169419, nr konta bankowego 10 1950 0001 2006 6922 3346 0002 

Harmonogram zajęć 

DZIEŃ PIERWSZY   09:00 – 15:00; uczestnicy stacjonarni mają zapewniony serwis kawowy i lunch. 

1. Cele nowej ustawy 
2. Proces zakupowy w nowej ustawie 
3. Analiza potrzeb i wymagań dla robót budowlanych, remontowych, utrzymania dróg, kiedy dokonać, zakres analizy 
4. Opis przedmiotu zamówienia  na roboty budowlane remontowe i budowy obiektów i usługi utrzymaniowe 
5. Zmiany prawa budowlanego mające wpływ na realizację zamówień przez zarządców dróg 
6. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane i usługi utrzymania 
7. Podobieństwa i różnice- zamówienia poniżej i powyżej progów unijnych 
8. Przetarg nieograniczony w nowych przepisach 
9. Tryb podstawowy w nowych przepisach 
10. Komunikacja elektroniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

DZIEŃ DRUGI     09:00 – 15:00; uczestnicy stacjonarni mają zapewniony serwis kawowy i lunch. 

11. Wytyczne do opracowania SWZ (przetarg nieograniczony, tryb podstawowy): 
1) Elementy obligatoryjne i fakultatywne 
2) Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia 
3) Przedmiotowe środki dowodowe 
4) Kwalifikacja podmiotowa wykonawców 
5) Podstawy wykluczenia wykonawców 
6) Podmiotowe środki dowodowe 
7) Warunki udziału w postępowaniu 
8) Wymagania dla konsorcjów 
9) Wadium  
10) Kryteria oceny ofert 
11) Przygotowanie i złożenie oferty 
12) Sposób obliczenia ceny, badanie RNC 
13) Środki ochrony prawnej 

12. Przygotowanie projektu umowy na roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego: 
1) współpraca stron umowy – zasady i narzędzia pomocne w tej współpracy 
2) klauzule niedozwolone 
3) obligatoryjne postanowienia umowy na roboty budowlane i usługi 
4) waloryzacja wynagrodzenia w umowach okresie trwania powyżej 12 miesięcy 
5) zatrudnienie na umowę o pracę 
6) opcje i wznowienia w umowie, 
7) zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
8) podwykonawcy 
9) zmiany umowy, zmiany istotne, zmiany dopuszczalne 
10) odstąpienie od umowy 

13. Ogłoszenie o wykonaniu umowy 
14. Raport z realizacji zamówienia 
15. Pozasądowe rozwiązywanie sporów (mediacja, koncyliacja) 

 

Termin i forma zapisów  
Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 30.03.2021 r. wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (plik do pobrania 
również na naszej stronie www.perspektywaekspertow.pl przy opisie danego szkolenia) na e-mail 
biuro@perspektywaekspertow.pl (zalecane) lub fax 22 350 73 56.  

Osoby zainteresowane danym szkoleniem, a nie mogące jeszcze przesłać formalnego zgłoszenia, zachęcamy do dokonywania 
niezobowiązującej wstępnej rezerwacji (rezerwacja elektroniczna – na naszej stronie www.perspektywaekspertow.pl przy opisie 
danego szkolenia) lub o kontakt z biurem biuro@perspektywaekspertow.pl tel. 22 408 88 33. 

 


