
 
 

Agenda szkolenia

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

Dzień 1

08-09:30 przyjazdy i zakwaterowanie
10:00 początek zajęć - blok 1
15:00 lunch
17:00 koniec zajęć
20:00 kolacja grillowa

Dzień 2

09:00 początek zajęć - blok 2
13:00 lunch
15:00 koniec zajęć

W trakcie zajęć konsultacje i dyskusja.

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 - Nowe prawo zamówień

1. Nowe definicje ustawowe i reguły wydatkowania środków publicznych,
2. Nowe obowiązki informacyjne i sprawozdawcze zamawiającego, uprawnienia 

wykonawcy,
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowego prawa zamówień publicznych 

–wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe,
4. Zasady udzielania zamówień – rozszerzony katalog – zasada efektywności 

ekonomicznej,
5. Nowe rozwiązania dla starych problemów - co udało się poprawić,
6. Oświadczenia własne zamawiającego,
7. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania,
8. Opis oraz szacowanie wartości zamówienia i konkursu,
9. Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 

co z tego wynika dla wykonawcy
10. Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł – specyfika udzielania,
11. Tryby udzielania zamówień, jak czytać nową specyfikację, nowe zasady dla wykonawców
12. Zamówienia poniżej progu unijnego - zupełnie nowe zasady, korzyści dla wykonawców
13. Zamówienia sektorowe – w nowym stanie prawnym: nowe obowiązki informacyjne, 

system kwalifikowania wykonawców, tryby udzielenia zamówienia sektorowego,
14. Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie,  klauzule abuzywne, 

obligatoryjne kary umowne, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy,
15. Środki ochrony prawnej po zmianach. Pozasądowe rozwiązywanie sporów,
16. Kontrola udzielanych zamówień,
17. Czy wykonawcom będzie łatwiej - nowe prawo z perspektywy przedsiębiorcy

Blok 2 - warsztaty komputerowe (każdy przy swoim 
stanowisku)

1. Posługiwanie się  podpisem elektronicznym i dokumentami elektronicznymi
2. Jak tworzyć elektroniczny JEDZ i ofertę oraz dokumenty towarzyszące zamówieniu.
3. Jak  weryfikować elektronicznie podpisane dokumenty. Czy złożone dokumenty są 

prawidłowo podpisane?
4. Pełnomocnictwa w wersji elektronicznej - jak utworzyć?
5. Zasady elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych!
6. Kontrowersyjne wyroki KIO - jak prawidłowo je interpretować
7. Jak ocenić platformę do komunikacji elektronicznej?  zamawiać system czy usługę? 
8. Wady i zalety miniPortalu - ePUAP, pułapki i problemy
9. Najczęstsze problemy z plikami w komunikacji elektronicznej,

10. Jak prawidłowo przygotować ofertę elektroniczną
11. Jak prawidłowo opisać komunikację elektroniczną w SIWZ
12. Nowe rozwiązania systemowe w komunikacji elektronicznej przygotowane przez UZP
13. Nowe rodzaje podpisów elektronicznych przewidziane do komunikacji elektronicznej
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PZP 2020/21: 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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