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Konferencja:
XII Konferencja Zamówień Publicznych - Nowe rozwiązania Prawa zamówień
publicznych w praktyce
XII Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer SA, wydawcę modułu LEX
Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści omówią zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego
systemu zamówień publicznych w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektyw UE. Zajmiemy się najbardziej
problematycznymi obszarami zamówień publicznych (w tym procedurą odwróconą i usługami społecznymi), odpowiemy na
pytania uczestników spotkania, a także zastanowimy się nad przyszłością polskich zamówień (w tym ich elektronizacją).
Koordynatorem merytorycznym XII Konferencji Zamówień Publicznych jest dr Włodzimierz Dzierżanowski.

Terminy i miejsce:

Program

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 - 10:10

Rozpoczęcie konferencji
Anna Stańczuk, Wydawca LEX Zamówienia Publiczne, Wolters Kluwer
Polska SA

10:10-10:50

Odwrócona procedura oceny ofert w przetargu nieograniczonym
prowadzenie: dr Włodzimierz Dzierżanowski, były Wiceprezes Urzędu
Zamówień Publicznych

10:50 - 11:30

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne usługi szczególne
prowadzenie: Małgorzata Stachowiak, były Dyrektor Departamentu
Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych

11:30 - 11:45

Prowadzenie postępowania przetargowego z pomocą eksperta
Anna Stańczuk, Wydawca LEX Zamówienia Publiczne, Wolters Kluwer
Polska SA

11:45 - 12:25

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - problemy z praktyki
prowadzenie: Anita Elżanowska, były Wiceprezes Urzędu Zamówień
Publicznych

12:25 - 13:25

Stolik Eksperta - Anita Elżanowska

12:25 - 12:50

Przerwa na kawę

12:50 - 13:30

Zamówienia in house od 1 stycznia 2017 r.
prowadzenie: Jarosław Jerzykowski, radca prawny, były Dyrektor
Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych

13:30 - 14:10

Brak podziału zamówienia na części - dokumentowanie
postępowania
prowadzenie: dr Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, były
Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

14:10 - 15:10

Stolik Eksperta - dr Andrzela Gawrońska-Baran

14:10 - 15:00

Przerwa na lunch

15:00 - 15:40

Koszt, cena i inne kryteria oceny ofert
prowadzenie: Irena Skubiszak-Kalinowska, radca prawny

15:40-16:20

Odwołania w postępowaniach podprogowych
prowadzenie: Ewa Wiktorowska, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Konsultantów Zamówień Publicznych

16:20 - 17:00

Elektroniczne narzędzia do przygotowania i składania ofert –
przygotowanie do roku 2018
prowadzenie: Marta Kittel, radca prawny

Prelegenci
dr Włodzimierz Dzierżanowski
Doktor nauk prawnych; wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego; prezes zarządu Grupy
Doradczej Sienna sp. z o.o. specjalizującej się w dziedzinie finansów publicznych, pomocy publicznej, zamówień
publicznych oraz wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia UE; były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
oraz były zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; autor publikacji z zakresu integracji europejskiej,
zamówień publicznych i finansów publicznych, współautor książki Prawo zamówień publicznych. Komentarz (Warszawa,
2014).
Małgorzata Stachowiak
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, English and European Law Study Centre oraz Deutsche Rechtsschule. Prawnik
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji gospodarczej, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych (były
Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych), procedur udzielania zamówień
finansowanych ze środków pomocowych UE, tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania. Posiada
wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówienia dotyczących różnorodnych
zamówień, w tym inwestycji o dużej skali i stopniu skomplikowania. Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu
szkoleń oraz wykładów na uczelniach wyższych, wykładowca KSAP. Współautorka wydanego przez Wydawnictwo Wolters
Kluwer Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autorka licznych artykułów i publikacji branżowych. Brała
udział w projektach międzynarodowych z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez Europejski Bank Odbudowy i
Rozwoju oraz SIGMA (agenda Unii Europejskiej oraz OECD).
Anita Elżanowska
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych. Była wiceprezesem Urzędu Zamówień
Publicznych. Obecnie prowadzi firmę doradczą „Doradztwo Prawne. Zamówienia publiczne”. Jest autorką publikacji
książkowych dotyczących prawa zamówień publicznych.
Jarosław Jerzykowski
Wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy. Sp.K. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, przekształceń własnościowych,
przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego oraz projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wielokrotny
pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. W latach
2002 - 2004 z-ca, a następnie dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Uczestniczył w
pracach nad projektem ustawy - Prawo zamówień publicznych. Współautor wydanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer
Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kilkunastu publikacji poświęconych tej tematyce. Wykładowca
studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie.

dr Andrzela Gawrońska - Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik
Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w
dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada
kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz
wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka kilkuset
publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa
m.in. 2 uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. („Pozacenowe kryteria oceny ofert z
uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”).
Irena Skubiszak – Kalinowska
Radca prawny, wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UW,
prowadzi także wykłady w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno
Prywatnego w szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 r. jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Konsultantów Zamówień Publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych, pomocy
publicznej oraz ubezpieczeń, w tym m. in. w dziennikach: „Rzeczpospolita” „Gazeta Prawna”, oraz czasopismach: „Przegląd
Prawa Handlowego”, „Doradca Zamówień Publicznych”, „Monitor Zamówień Publicznych”, „Temidium” oraz „Przetargi
Publiczne”.
Ewa Wiktorowska
Były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji
sejmowych ds. zmian ustawy prawo zamówień publicznych, magister inżynier budownictwa, wykładowca, doradca w
szczególności z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, autor i współautor wielu publikacji
nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów
Zamówień Publicznych. Posiada doświadczenie praktyczne w realizacji Projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz doświadczenie w przygotowaniu i udział w postępowaniach o zamówienie publiczne w jednostkach
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, agencjach rządowych, innych.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

