
 
 

Agenda szkolenia

Szkolenie odbywa się w terminie i  lokalizacji wskazanej na 
naszej stronie i na stronie rezerwacji on-line. 

Dzień 1

do 13:30 przyjazd i zakwaterowanie
14:00 początek zajęć
15:00 lunch
18:00 koniec zajęć

Dzień 2

09:00 początek zajęć
13:00 lunch
16:30 koniec zajęć

Dzień 2

09:00 początek zajęć
13:00 lunch
14:30 koniec zajęć

w trakcie zajęć przerwy kawowe

Trener: Grzegorz Soluch
prawnik; arbiter z ostatniej listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 
Warszawie; wieloletni praktyk (20 lat w zamówieniach publicznych); autor 
wielu szkoleń i wykładów; prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Bankowej z 
Poznania (oddział w Chorzowie) oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Katowicach; także na zlecenie UZP, współpracuje z Górnośląską Wyższą 
Szkołą Handlową w Katowicach, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP).  Prowadzi zajęcia w ramach 
Forum Przetargów Publicznych (Jachranka) oraz Forum Zamówień 
Publicznych na Roboty Budowlane w Toruniu - zawsze wysoko cenione 
przez uczestników tych wydarzeń.  
Wykłady wzbogaca dużą ilością przykładów z własnej praktyki i 
orzecznictwa.

SZKOLIMY z PZP I WDRAŻAMY ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA OD 2005 R.

Ramowy program szkolenia
Blok 1

1. Przygotowanie stanowiska do pracy z dokumentami elektronicznymi
2. Praca z dokumentem podpisanym podpisem kwalifikowanym w formacie PDF
3. Przygotowanie ADOBE READER do pracy z podpisem kwalifikowanym
4. Analiza podpisu kwalifikowanego osadzonego w dokumencie PDF
5. Weryfikacja dokumentu PDF  - różne metody, odczytywanie wyników weryfikacji
6. Tworzenie dokumentu PDF do podpisu
7. Podpisywanie dokumentu PDF podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES
8. Popisywanie powodu podpisu (za zgodność, zatwierdzenie umowy itp.)
9. Wielokrotne podpisywanie tego samego dokumentu PDF

10. Praca z plikiem w formacie innym niż PDF (.doc, .xls, .odt itp.)
11. Odczytywanie pliku podpisanego w formacie XAdES
12. Podpis zewnętrzny i podpis wewnętrzny –  błędy wykonawców i zamawiających, błędne 

pliki
13. Treść podpisana a informacja o podpisie w formacie XAdES
14. Weryfikacja integralności podpisu w formacie XAdES
15. Modyfikacja pliku w formacie XAdES, ponowne sprawdzanie integralności pliku
16. Czas złożenia podpisu, czas ważności podpisu a ważność oświadczenia woli
17. Podpisywanie wielu różnych plików (różnych formatów) jednym podpisem
18. Elektroniczne podpisywanie kopii dokumentów za zgodność
19. Zasady działania platform do komunikacji elektronicznej – kryteria wyboru
20. miniPortal – problemy użytkowników

Blok 2

1. Zasady udzielania zamówień - obowiązki zamawiającego
2. Prawidłowa SIWZ - naruszenia przepisów,
3. Badanie i ocena ofert - praktyka i orzecznictwo, prawa wykonawców
4. Nowe prawo PZP - przygotowanie do wdrożenia:

➢ Nowe definicje ustawowe i reguły wydatkowania środków publicznych.
➢ Nowe obowiązki informacyjne i sprawozdawcze zamawiającego, 

uprawnienia wykonawcy,
➢ Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowego prawa zamówień 

publicznych –wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe
➢ Zasady udzielania zamówień – rozszerzony katalog – zasada efektywności 

ekonomicznej.
➢ Oświadczenia własne zamawiającego
➢ Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania.
➢ Opis oraz szacowanie wartości zamówienia i konkursu
➢ Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych
➢ Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł – specyfika udzielania, 
➢ Tryby udzielania zamówień
➢ Zamówienia sektorowe – w nowym stanie prawnym: nowe obowiązki 

informacyjne, system kwalifikowania wykonawców, tryby udzielenia 
zamówienia sektorowego.

➢ Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie,  klauzule 
abuzywne, obligatoryjne kary umowne, odstąpienie od umowy, 
unieważnienie umowy. 

➢ Środki ochrony prawnej po zmianach. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.
➢ Kontrola udzielanych zamówień
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PZP 2019/2020: PRAKTYKA, ELEKTRONIZACJA, NOWE PRAWO

Trener: Lech Wendołowski 
Praktyk zamówień publicznych – w zamówieniach publicznych od roku 2000. 
Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Université Lyon III 
we Francji. Współtwórca pierwszej polskiej platformy przetargowej 
dedykowanej polskim zamówieniom publicznym. Zgromadził wyjątkową 
wiedzę o procedurach elektronicznych w zamówieniach publicznych w toku 
licznych wdrożeń tych procedur w sektorze publicznym a także prywatnym. 
Prowadzi zajęcia komputerowe warsztatowe na Uniwersytecie Łódzkim w 
ramach podyplomowego studium „Zamówienia Publiczne” pod patronatem 
Prezesa UZP, od roku 2007, prowadzi zajęcia z zamówień publicznych  w 
Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu, oddział w Chorzowie, dla studentów 
studiów podyplomowych „Zamówienia Publiczne” od roku 2010. Członek 
zespołu badawczego, wspólnego projektu Urząd Zamówień Publicznych – 
Uniwersytet Łódzki pn. „Informatyzacja zamówień publicznych” 
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