
 
 
 

Program szkolenia warsztatowego nt. 

„Aktualne problemy w realizacji zamówień publicznych w ciepłownictwie  
z uwzględnieniem unormowań nowego Prawa zamówień publicznych” 

w Hotelu Puławska Residence w Warszawie przy ul. Puławskiej 361 
w dniu 16 stycznia 2020 r. 

 

Program merytoryczny szkolenia: 
I. Aktualne problemy w realizacji zamówień publicznych w ciepłownictwie: 

1. Problemy związane z elektronizacja zamówień publicznych: 
1) Zasady komunikacji elektronicznej według ustawy Pzp 
2) Składanie ofert w formie elektronicznej poprzez miniPortal i ePuap 
3) Składanie ofert w formie elektronicznej poprzez portale elektroniczne  
4) Składanie innych dokumentów w formie elektronicznej 
5) Skan pisemnej oferty – czy jest dopuszczalny? 
6) Bezpieczny podpis elektroniczny – rodzaje, weryfikacja 

2. Zasady wnoszenia wadium w formie elektronicznej.  
3. Wadium składane przez konsorcjum, wymagana treść w dokumencie wadialnym.  
4. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia i forma udokumentowania. 
5. Warunki udziału w postępowaniu i powoływanie się na potencjał podmiotów trzecich. 
6. Pojęcie oferty – zakres dokumentów stanowiących ofertę: 

1) Konsekwencje zaliczenia dokumentu do oferty.  
2) Co można zmienić / poprawić w ofercie.  
3) Podstawy odrzucenia oferty. 

7. Badanie rażąco niskiej ceny w ofercie – kiedy można zaniechać badania. 
II. Omówienie najważniejszych zmian w zamówieniach publicznych, jakie wprowadza nowa ustawa o 

zamówieniach publicznych: 
1) Zamówienia bagatelne, do progu 130.000 PLN i powyżej progów unijnych 
2) Rodzaje zamawiających sektorowych  
3) Rodzaje działalności sektorowej  
4) Przepisy szczególne dla zamówień sektorowych 

III. Przepisy przejściowe dla zamówień, których procedura rozpocznie się przed datą wejścia w życie nowej 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Szkolenie przeprowadzi: Lidia Piotr-Krajecka  
Radca prawny, właściciel, senior Kancelarii Prawnej specjalizującej się w zakresie obrotu gospodarczego 
oraz zamówień publicznych. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. obecnie Biegły 
sądowy z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca i trener w zakresie problematyki zamówień publicznych 
oraz udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE. Autor licznych komentarzy i publikacji 
analitycznych m.in. w miesięczniku "Zamawiający - zamówienia publiczne w praktyce" (dział zamówienia 
sektorowe). Autor publikacji pt. „Zamówienia sektorowe – komentarz” według nowej ustawy Pzp” wydawca 
Must Read Media Warszawa listopad 2019 r. 

Program ramowy szkolenia: 
▪ 9.00-10.00    Przyjazd i rejestracja 
▪ 10.00-11.30  Szkolenie 
▪ 11.30-11.45  Przerwa 
▪ 11.45-13.15  Szkolenie 
▪ 13.15-13.30  Przerwa 
▪ 13.30-15.00  Szkolenie 
▪ 15.00-16.00  Obiad 

Informacje organizacyjne: 
▪ Miejsce szkolenia: Hotel Puławska Residence w Warszawie przy ul. Puławskiej 361. 
▪ Informacje o Hotelu Puławska Residence na stronie www.pulawskaresidence.com.pl . 
▪ Parking dla uczestników szkolenia – przed hotelem oraz podziemny. 

 

http://www.pulawskaresidence.com.pl/

