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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU:

PRELEGENCI:

Już 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych. Wpro-
wadzone rozwiązania będą rewolucyjne i mają być odpowiedzią na następujące problemy: 
nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział MŚP w rynku zamówień publicz-
nych, niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem za-
mówień publicznych, brak równowagi w pozycji zamawiającego i wykonawcy, brak powią-
zania wydatków na zamówienia publiczne z realizacją polityki oraz celów strategicznych 
państwa, m.in. wzrostu innowacyjności, wybieranie rozwiązań najtańszych, zamiast najbar-
dziej efektywnych, koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych, za-
miast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi, ograniczona dostępność 
do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do 
sądów powszechnych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych, nieefektyw-
ny system kontroli zamówień publicznych. Nasze spotkanie kierujemy zarówno do Zamawia-
jących jak i Wykonawców. Wiodący eksperci z kancelarii Maruta Wachta omówią wszystkie 
zmiany, a także opowiedzą o ich praktycznym zastosowaniu.
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09:45 LOGOWANIE NA PLATFORMĘ

10:00 ROZPOCZĘCIE

BLOK I  
10:00 - 11:15

• I. Wprowadzenie. Założenia nowej ustawy i systematyka;

• II. Zamówienia bagatelne; 

• III. Zasady udzielania zamówień i polityka zakupowa państwa;

• IV. Analiza potrzeb zamawiającego;

11:15 - 11:30 PRZERWA

BLOK II  
11:30 - 12:45

• I. Wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu;

• II. Tryby udzielania zamówień; 

• III. Zamówienia sektorowe;

12:45 - 13:30 PRZERWA

BLOK III  
13:30 - 14:45

• I. Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa;

• II. Kryteria oceny ofert

• III. Odrzucenie oferty

14:45 - 15:00 PRZERWA

BLOK IV  
15:00 - 16:30

• I. Umowy 

• II. Katalog klauzul abuzywnych

• III. Środki ochrony prawnej

• IV. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

16:30  ZAKOŃCZENIE

AGENDA
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BARTŁOMIEJ WACHTA, Senior Partner
Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Od-
woławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w 
kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in. dla: Akademii Leona 
Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki, Institute for International Research, 
International Data Group Poland, Certified Global Education, prelegent na konferencjach branżowych: Cisco 
Forum, Konferencje Partnerów Asseco Poland, Konica – Minolta Business Solutions

Najlepszy prawnik w Polsce w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych, wg Rankingu Rzeczpospolitej 2016r., 
2017 r. i 2018 r.

DR JAKUB KRYSA, Senior Associate
Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akade-
mii im. Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi, 
kontraktami, prawem międzynarodowym, transformacjami cyfrowymi oraz metodykami agile. Doradza na 
rzecz podmiotów publicznych i prywatnych działających w sektorach IT, infrastruktury, obronności, ener-
getyki i gospodarki odpadami. Autor opracowań dotyczących polskiego i europejskiego prawa zamówień 
publicznych oraz prawa prywatnego międzynarodowego. 

MICHAŁ NAWROCKI, Associate
Adwokat, ukończył Prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych 
na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie 
z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kontraktów na roboty budowlane, rów-
nież tych skonstruowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.

PRELEGENCI:

KANCELARIA MARUTA WACHTA 

Kancelaria MARUTA WACHTA jest jedną z największych polskich kancelarii wyspecjalizowanych 
w obsłudze projektów z zakresu prawa zamówień publicznych, wskazywaną jako lider rynku 
w rankingu dziennika Rzeczpospolita (2016, 2017, 2018) oraz wyróżnianą przez instytucje mię-
dzynarodowe, takie jak: Chambers, Legal 500, The Lawyer.
Projektami z zakresu prawa zamówień publicznych zajmuje się 8-osobowy zespół Kancela-
rii. Współpracujemy też z szeregiem czołowych polskich przedsiębiorstw, w wielu wypadkach 
jako kancelaria w całości obsługująca projekty z zakresu PZP. W naszym portfolio znajdują się 
typowe projekty realizowane w trybach podstawowych oraz przedsięwzięcia skomplikowane, 
wymagające narzędzi i rozwiązań niestandardowych. Nasze unikalne doświadczenie w branży 
IT jest wykorzystywane przez Klientów prowadzących przetargi na wdrożenie i utrzymanie sys-
temów informatycznych lub telekomunikacyjnych – oraz uczestniczących w takich przetargach. 
Z powodzeniem prowadzimy także znaczące projekty w innych branżach, jak np. energetycznej 
czy budowlanej.
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje 
szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarzą-
dom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, 
ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter 
międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej 
i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb 
klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie 
wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange,
T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, 
PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. 
W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji zobligowanych do stosowania Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Wykonawców  jak i wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.
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