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 • Wprowadzenie — postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1. Najważniejsze zmiany w nowym Pzp.
2. Projekty rozporządzeń wykonawczych do Pzp.
3. Elektronizacja zamówień publicznych.
4. Komunikacja w postępowaniach bez i z ustawą Pzp.
5. Forma elektroniczna ofert, postać elektroniczna dokumentów. 
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych:
• wstępne konsultacje rynkowe — udział wykonawcy 
• ogłoszenia — treść, miejsce publikacji 
• tryby postępowania 

 • Wybrane zagadnienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia: 
1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców: 
• przesłanki wykluczenia z postępowania — obligatoryjne, fakultatywne
• samooczyszczenie 
• warunki udziału w postępowaniu, w tym dla uczestników wspólnej oferty
• korzystanie z potencjału innych podmiotów, zmiana podmiotu
• zaliczanie doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum 
2. Podmiotowe środki dowodowe — rodzaj, kiedy są składane 
3. Przedmiotowe środki dowodowe — dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia wymagań 

związanych z przedmiotem zamówienia — rodzaj, kiedy składane, czy wolno uzupełnić
4. Wadium — zasady wnoszenia i zwrotu: 
• formy wadium, dokument wadium 
• wadium wniesione przez konsorcjum
• zatrzymanie wadium
5. Rażąco niska cena: 
• obowiązek lub możliwość wyjaśniania RNC
• wezwanie do wyjaśnień – forma, treść, ile razy, termin
• wyjaśnienia złożone przez wykonawcę — forma, treść, termin
• środki dowodowe dla obalenia domniemania RNC
6. Termin związania ofertą — zasady ustalania, przedłużenie

 • 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”. Autorka publikacji dotyczących nowego Prawa zamówień publicznych 
pt.: „Zamówienia sektorowe —  komentarz”, „Umowy o zamówienie publiczne”, współautorka „Komentarza 
do Prawa zamówień publicznych” —  wydawnictwo MRM Warszawa 2020. 

 • 9.30  logowanie uczestników
 • 10.00 rozpoczęcie szkolenia
 • 11.45 przerwa
 • 12.15 cd. szkolenia
 • 14.00 zakończenie szkolenia



INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jacek Szymczak
Prezes Zarządu

Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu

Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
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W załączeniu przesyłamy druk karty zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu pdf/jpg lub formie zamkniętej 
w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl

Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres e-mail każdego zgłoszonego 
uczestnika szkolenia.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy mailowe podane 
przez Państwa na karcie zgłoszenia. Potwierdzenia będą zawierać:
 • informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu,
 • link do szkolenia,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom.

Prosimy zgłaszających się do udziału w  szkoleniu o  przesłanie pytań dotyczących 
podanego wyżej zakresu szkolenia, które wykładowca powinien uwzględnić w czasie 
szkolenia.
Uczestnicy szkolenia będą mogli w czasie szkolenia zadawać prelegentowi pytania na czacie, na które 
prelegent udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia lub mailowo po szkoleniu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej w pdf.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP na: www.igcp.pl


