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Szanowni Państwo,

w sferze zamówień publicznych nieustannie implementowane są zmiany. Ich doskonała 
znajomość bardzo często jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie każdej 
firmy biorącej udział w procesie zamówień publicznych i wyborze wykonawcy. 

Ostatnie miesiące przyniosły takich zmian bardzo wiele. Powstał projekt nowej  
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od 25 maja 2018 obowiązują nas nowe 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które mają ogromny wpływ na PZP, 
18 października z kolei zacznie obowiązywać elektronizacja zamówień publicznych,  
która wymagana jest od wszystkich krajów członkowskich UE w myśl dyrektyw 
2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Dużo uwagi poświęca się również kwestiom  
związanym z pozacenowymi kryteriami oceny przy zamówieniach publicznych. 
Jak Państwo widzą, zmian jest wiele, a ich znajomość bezwzględnie konieczna.

Z myślą o wyzwaniach stawianych przed Państwem przygotowaliśmy warsztat, 
do udziału w którym zachęcamy. Warsztat Nowe Prawo Zamówień Publicznych, 
odbędzie się 18 października 2018 w Warszawie. Do poprowadzenia warsztatu 
zaprosiliśmy czołową kancelarię specjalizującą się w zamówieniach publicznych 
i wielokrotnie wskazywaną jako lider w rankingach – Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Będzie to spotkanie interaktywne, tak więc z pewnością będą mieli Państwo możliwość 
uzyskania odpowiedzi na najważniejsze pytania z Państwa punktu widzenia.

Zachęcam do zapoznania się z programem wydarzenia, a w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości zachęcam do kontaktu.

Do zobaczenia podczas warsztatu!

Rafał Szary

Kierownik Projektu
rafal.szary@infor.pl
22 212 12 29

PARTNERZY MEDIALNI:



Uczestnikom spotkania gwarantujemy:

• Wiedzę na najwyższym poziomie przekazaną przez najlepszych ekspertów 
na rynku – przedstawicieli kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

• Szczegółowe omówienie najważniejszych zmian w zakresie PZP 
z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych

• Atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy i nawiązywaniu nowych  
kontaktów biznesowych

• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika uwzględniające tematy  
omawiane podczas spotkania

• Certyfikat potwierdzający uzyskaną wiedzę

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

• Prezesów, Członków Zarządu

• Dyrektorów, Managerów działów zamówień publicznych

• Dyrektorów, Managerów ds. zakupów

• Dyrektorów, Managerów ds. inwestycji

• Prawników in-house odpowiedzialnych za zamówienia publiczne

• Wszystkie osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne  
w organizacji



Program

8:30   Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:00 BLOK I: RODO w zamówieniach publicznych

• Czy zamawiający oraz wykonawcy są administratorami czy też podmiotami 
przetwarzającymi dane osobowe?

• Co jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach  
zamówień publicznych? 

• Czy zamawiający będą musieli dostosować umowy zawarte przed dniem  
25 maja 2018 r. do nowych regulacji?

• Czy zamawiający będą uprawnieni do udostępniania danych zawierających  
informacje z KRK?

• Kiedy certyfikat zgodności z RODO może mieć znaczenie przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty?

• Jakie kary wiążą się z naruszeniem przepisów RODO?
• Jakie roszczenia będą przysługiwać osobom fizycznym, które poniosą szkodę 

majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO oraz przepisów krajowych?
• Jakie dobre praktyki w zakresie RODO w PZP są zalecane?

Tomasz Zalewski, Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
Julita Hoffmann, Radca prawny w zespole technologii przemysłowych kancelarii Wierzbowski 
Eversheds Sutherland
Adriana Gostępska, Prawnik w zespole Industrial Engineering kancelarii prawnej Wierzbowski 
Eversheds Sutherland

10:30  Przerwa na kawę i czas na networking

10:45 BLOKII: Elektronizacja zamówień publicznych

• Jakie obowiązki mają zamawiający w związku z elektronizacją zamówień?
• Kiedy zamawiający może zrezygnować z elektronizacji?
• Jak wykonawcy mają się przygotować do elektronizacji zamówień?
• Co to są e-Usługi?
• Czym będzie Platforma e-Zamówienia?
• Czy Platforma e-Zamówienia wyręczy zamawiających w elektronizacji zamówień?
• Na jakim etapie jest tworzenie Platformy?
• Co mają zrobić zamawiający, jeżeli UZP nie zdąży stworzyć Platformy do 18 

października 2018 r.?

Tomasz Zalewski, Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
Julita Hoffmann, Radca prawny w zespole technologii przemysłowych kancelarii Wierzbowski 
Eversheds Sutherland
Adriana Gostępska, Prawnik w zespole Industrial Engineering kancelarii prawnej Wierzbowski 
Eversheds Sutherland

12:15 Przerwa na lunch



Program

13:00 BLOK III: Jednolity Europejski Dokument Zamówieniowy a ustawa 
prawo zamówień publicznych

• Jak rozumieć poszczególne sformułowania zawarte w JEDZ
• Jak rozstrzygać rozbieżności pomiędzy zapisami JEDZ a wymaganiami ustawy Pzp
• Jak zgłaszać zamawiającemu korzystanie z podwykonawców
• Czy wypełniony dokument JEDZ może rzeczywiście być ponownie wykorzystany 

w innym postępowaniu
• Jak rozwiązać problem wewnętrznej weryfikacji prawidłowości wszystkich danych 

zawartych w JEDZ
• Jak rozumieć przesłanki wykluczenia wykonawców zapisane w JEDZ

Tomasz Zalewski, Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
Julita Hoffmann, Radca prawny w zespole technologii przemysłowych kancelarii Wierzbowski 
Eversheds Sutherland

14:30 Przerwa na kawę i networking

14:45 BLOK IV: Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Ograniczenia w stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert, w tym: 
1. ich związek oraz proporcjonalność z przedmiotem zamówienia, 
2. zgodność z zasadami celowego i efektywnego wydatkowania środków publicznych 

opisanych w ustawie o finansach publicznych, 
3. użycie ich w postępowaniu z uwzględnieniem podstawowych zasad prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane, 

dostawy i usługi mające na celu uzyskanie odpowiedniej jakości świadczenia 
w zależności od potrzeb zamawiającego

• Możliwości w zakresie kwestionowania przez wykonawców opisu pozacenowych 
kryteriów oceny ofert oraz ich wagi przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Tomasz Zalewski, Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
Julita Hoffmann, Radca prawny w zespole technologii przemysłowych kancelarii Wierzbowski 
Eversheds Sutherland

15:45 BLOK V: Zamówienia publiczne a prawo konkurencji

• Oferowanie rażąco niskiej ceny, oferowanie rażąco niskich cen jednostkowych 
i „manipulowanie” ceną jako czyny nieuczciwej konkurencji

• Podawanie nieprawdziwych informacji o produktach i usługach lub podawanie 
nierealnych warunków realizacji zamówienia jako czyn nieuczciwej konkurencji

• Niezasadne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa – na tle niedawno zmienionych 
przepisów ustawy pzp

• Wnioski płynące z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, 
dotyczącego czynów nieuczciwej konkurencji

Tomasz Zalewski, Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
Julita Hoffmann, Radca prawny w zespole technologii przemysłowych kancelarii Wierzbowski 
Eversheds Sutherland

16:30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów



PRELEGENCI

TOMASZ ZALEWSKI
Radca prawny, partner zarządzający 
w kancelarii Wierzbowski Eversheds 
Sutherland

Kieruje praktyką własności intelektualnej oraz praktyką 
technologii przemysłowych w kancelarii Wierzbowski 
Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie zamówień 
publicznych, prawie własności intelektualnej oraz projektach 
związanych z nowymi technologiami. Ma ponad 20-letnie 
doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Doradza 
we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, 
w tym reprezentuje klientów w sporach zamówieniowych 
przed KIO oraz przed sądami. Ma szczególne doświadczenie 
w doradztwie przy projektach infrastrukturalnych oraz 
informatycznych. Reprezentuje zarówno wykonawców, jak 
i zamawiających.

Jest twórcą i współautorem bloga EuroZamówienia, na 
którym pisze na temat prawa zamówień publicznych. Ma 
na swoim koncie szereg publikacji prasowych w wiodących 
polskich mediach biznesowych. Regularnie występuje jako 
prelegent na konferencjach z zakresu zamówień publicznych, 
IT, ochrony własności intelektualnej oraz e-biznesu. Jest 
współzałożycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień 
Publicznych. Jest także ekspertem w ramach inicjatywy eafip 
(European Assistance for Innovation Procurement).

Od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w międzynarodowych 
rankingach prawniczych. Jest rekomendowany w dziedzinie 
prawa zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz 
TMT m.in. przez Chambers & Partners, Legal 500 i Who’s Who 
Legal.



PRELEGENCI

JULITA HOFFMANN
Radca prawny w zespole technologii 
przemysłowych kancelarii Wierzbowski 
Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie 
własności intelektualnej. Opracowała kilkadziesiąt audytów 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Udzielała 
porad prawnych dotyczących zamówień publicznych jednemu 
z największych podmiotów leczniczych w województwie 
kujawsko-pomorskim. Wspierała beneficjentów, którym 
udzielono dotacji z UE, w sprawach korekt finansowych 
w związku z naruszeniem procedur zamówień publicznych, 
przed Instytucjami Zarządzającymi, Pośredniczącymi, 
a także w procedurze sądowoadministracyjnej. Doradzała 
w procedurze cywilnej w przedmiocie nieuzasadnionego 
zatrzymania wadium. Posiada wieloletnie doświadczenie 
w obsłudze podmiotów tworzących i korzystających z know-
how oraz szeroko rozumianej własności intelektualnej, 
w szczególności w zakresie wdrażania systemów 
komputerowych i tworzenia stron internetowych. Tworzyła 
umowę konsorcjum naukowego w programie badań naukowych 
i prac rozwojowych prowadzonym przez NCBiR. 

Jest autorką publikacji z zakresu zamówień publicznych, m.in. 
na blogu EuroZamówienia. 



PRELEGENCI

ADRIANA GOSTĘPSKA
Prawnik w zespole Industrial Engineering 
kancelarii prawnej Wierzbowski 
Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej podmiotów 
gospodarczych, prawie budowlanym oraz prawie zamówień 
publicznych. Doradza w zakresie prowadzenia negocjacji 
biznesowych.

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze 
prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem 
opracowywania umów handlowych, głównie umów o roboty 
budowlane, opiniowania umów oraz rejestrowania spółek. 
Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych 
w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Adriana Gostępska jest członkiem Komisji Wizerunku 
i Komunikacji oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury 
Warszawskiej, działających przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie. Jest też redaktorem 
ogólnopolskiego czasopisma aplikantów adwokackich „Młoda 
Palestra”.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Wydziale 
Prawa University of West Bohemia w Pilźnie. Odbyła aplikację 
adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.



Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland jest członkiem Eversheds 
Sutherland – jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie, 
skupiającej niemal 2400 prawników w 66 biurach w 32 krajach. Prawnicy 
kancelarii doradzają w szerokim spektrum spraw dotyczących prowadzenia 
biznesu. Firma zajmuje czołową pozycję na rynku w dziedzinie prawa 
zamówień publicznych, TMT i ochrony danych osobowych, rozwiązywania 
sporów, prawa nieruchomości i budowalnego, prawa własności intelektualnej, 
prawa pracy i doradztwa korporacyjnego. 

Zespół prawa zamówień publicznych to doświadczeni specjaliści,  
którzy doradzają zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym. Łączą 
doskonałą znajomość sektora zamówień publicznych z doświadczeniem 
w doradztwie z obszaru prawa gospodarczego. Doradzają w zakresie analizy 
oraz sporządzania ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
sporządzania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
sporządzania ofert i ich weryfikacji, negocjowania warunków umów, 
sporządzania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacji 
przed Izbą. Oferują kompleksową obsługę prawną w toku wykonywania 
zamówienia, w tym przy zawieraniu umów na roboty dodatkowe 
lub uzupełniające.

Zespół prowadzi blog EuroZamówienia poświęcony zamówieniom publicznym.

PARTNER 
MERY TORYCZNY


