Doświadczenie zebrane przy realizacji parpowskiego projektu NPDZP obejmującego współprace z blisko
200-ma kancelariami radców prawnych skłoniły nas do wyłonienia zagadnień ważnych a nazbyt rzadko
podejmowanych.
Powstał zatem projekt adresowany do zawodowych pełnomocników prawnych (radców prawnych i
adwokatów) oraz doradców prawnych, którzy posiadają już doświadczenie z zakresu stosowania Prawa Zamówień
Publicznych oraz przepisów pokrewnych, pragnących natomiast podnieść poziom swojej wiedzy teoretycznej i
praktycznej w tym zakresie. Nie omawiamy treści przepisów prawnych (są one Państwu znane). Koncentrujemy się
na przybliżeniu rozwiązań, wykładni oraz instytucji prawnych, szczegółowo dostosowanych do konkretnych stanów
faktycznych, pozwalających na zwiększenie skuteczności obsługi prawnej. Przekazujemy również konkretne
wzory/propozycje najpopularniejszych dokumentów, jak np.: SIWZ, umowy, umowy ramowe, odwołania itp.
Projekt obejmuje 5-cio godzinne warsztaty oraz 3-y godzinne doradztwo indywidualne z każdym z
uczestników, w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia (kontakt telefoniczny, mailowy obejmujący
konkretne palące zagadnienia) .
Treść warsztatów:
1)

omówienie zagrożeń związanych z opiniowaniem oraz doradztwem prawnym na płaszczyźnie zamówień
publicznych
a) charakter parafek zawodowych pełnomocników na umowach zamówieniowych;
b) problem odpowiedzialności zawodowej obsługi prawnej i jej zakresu na płaszczyźnie Prawa Zamówień
Publicznych;
2) omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień ostatniej nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, jaka
weszła w życie w lutym 2013r, w tym związanych z:
a) zmiany definicji „roboty budowlanej” oraz „obiektu budowlanego” – oraz wynikające z tego skutki prawne;
b) wprowadzenie wprost obowiązujących zapisów, pozwalających na stosowanie podmiotowych warunków
udziału w postępowaniu jako instrumentu oceny rękojmi należytego wykonania umowy;
c) zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia Wykonawców z postępowania;
d) wprowadzenie nowej instytucji - dialogu technicznego, oraz aspektów praktycznych tejże;
e) zmiany służące zapewnieniu szerszego dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień
publicznych;
f) zmiany w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
3) przedstawienie możliwości zastosowania szczególnych instytucji w postępowaniu zamówieniowym:
a) umowy ramowe – ich praktyczne możliwości zastosowania, w tym postępowaniach na zakup usług
niematerialnych (też prawnych);
b) umowy na roboty budowlane typu FIDIC (przede wszystkim FIDIC Czerwony oraz FIDIC Żółty) oraz
praktyczne aspekty ich wykorzystania i problemy z tym związane;
c) licytacja i aukcja elektroniczna – ich teoretyczny i praktyczny potencjał w polskim systemie prawnym;

Trener i doradca (konsultant) prowadzący szkolenie:
Rafał Rembowski – prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym w zamówieniach publicznych,
wieloletni doradca i konsultant z zamówień publicznych (współpracował z większością gmin i powiatów
województwa łódzkiego), trener na poziomie eksperckim (przeszkolił z Prawa Zamówień Publicznych i przepisów
pokrewnych ponad 70 kancelarii radcowskich i adwokackich), przedstawiciel wykonawców, zamawiających i
kontrolujących, audytor PARP’u, pełnomocnik przed Zespołami Arbitrów oraz obecnie - przed Krajową Izbą
Odwoławczą, współpracował m.in. z Ministerstwem Finansów RP, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i
Administracji RP oraz Ministerstwem Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej RP, radca Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego ds. zamówień publicznych, współtwórca nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych
PZP, członek panelu ekspertów Komisji Infrastruktury Sejmu RP, manager projektów budowlanych o wartościach

przekraczających 100 mln złotych, specjalista w zakresie praktycznego stosowania umów na roboty budowlane
typu FIDIC.
Cena szkolenia; 480PLN
Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały, certyfikat, przerwy kawowe i lunch.
Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z
VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %
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