
X FORUM
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA ROBOTY BUDOWLANE
TORUŃ 13-15 marca 2023 r., HOTEL COPERNICUS

LUB ONLINE

Więcej informacji już wkrótce na:
torun.przetargipubliczne.pl

Organizator:



DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

 » kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień 
publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej

 » konsultantów i trenerów zamówień publicznych
 » przedstawicieli firm startujących w przetargach
 » kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) 
w jednostkach administracji rządowej i samorządowej

 » zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych 
i Skarbu Państwa

 » prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin

ORGANIZATOR

Miesięcznik „Przetargi Publiczne”

Pismo, które systematycznie dostarcza swoim czytelnikom rzetelnych 
informacji o prawidłowym stosowaniu prawa zamówień publicznych 
oraz o zmianach zachodzących w przepisach. Miesięcznik tworzą 
najwybitniejsi specjaliści z tej dziedziny.

FORUM to ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy 
i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu 
budowlanego zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

O FORUM

W konferencji będzie można wziąć udział również 
w formule online - wszystko, czego potrzeba, 
to komputer lub smartfon z przeglądarką.



MIEJSCE FORUM

Copernicus Toruń Hotel

Położony jest na wiślanym bulwarze z pięknym widokiem na most  
im. Józefa Piłsudskiego i toruńską starówkę. Oryginalna i nowoczesna 
bryła architektoniczna doskonale wkomponowuje się w krajobraz, 
nadając miejscu specyficzny klimat. Obiekt sprzyja merytorycznym 
spotkaniom i wypoczynkowi w atmosferze relaksu i odprężenia. 
Do dyspozycji wszystkich uczestników FORUM będą basen wewnętrzny, 
jacuzzi, sauna oraz fitness club.

Konferencja online
 y ciekawa alternatywa, jeśli nie możesz przyjechać na wydarzenie stacjonarne
 y atrakcyjna cena - tylko 980 zł za udział we wszystkich wykładach
 y materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat uczestnictwa

Konferencja stacjonarna
 y komfortowy hotel w centrum Torunia przy zachowaniu standardów sanitarnych
 y możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym
 y bezpośrednie konsultacje z ekspertami poza wykładami

NAJNIŻSZA CENA

DO 20 LUTEGO!



dr Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych, były wiceprezes UZP, wieloletni dyrektor departamentu 
zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Doradca wykonawców 
i zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

r. pr. Jarosław Jerzykowski
Radca prawny, były dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wielokrotny pełnomocnik 
w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, KIO oraz SO, autor publikacji z zakresu pzp, 
wykładowca, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy.

dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski
Prezes Grupy Doradczej Sienna, w latach 2002–2005 wiceprezes UZP, współautor komentarzy 
do pzp i autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

adw. Grzegorz Mazurek
Adwokat, wykładowca i szkoleniowiec, były wiceprezes KIO i arbiter z listy Prezesa UZP, 
członek zarządu OSKZP. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wszelkich rodzajów 
postępowań przetargowych, prowadzi postępowania sądowe dotyczące wydatkowania 
środków publicznych.

r. pr. Andrzej Polaszek
Radca prawny, praktyk, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Polaszek 
& Rosada sp. p., specjalizuje się w prawie budowlanym, posiada doświadczenie w obsłudze 
projektów finansowanych ze środków UE.

Grzegorz Soluch
Prawnik, w latach 2004–2007 arbiter z listy Prezesa UZP, wieloletni praktyk, autor wielu szkoleń 
z zakresu prawa zamówień publicznych.

Jerzy Wysocki
Praktyk, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego, 
szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych, autor wielu publikacji, członek 
zarządu OSKZP.

Agnieszka Szulakowska
Prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce 
sektora finansów publicznych, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP.

PRELEGENCI FORUM



Ewa Wiktorowska
Inżynier budownictwa, członek Rady Zamówień Publicznych, członek Rady KIG, członek 
Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener i arbiter z listy 
Prezesa UZP.

r. pr. Eliza Grabowska-Szweicer
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, redaktor naczelna 
magazynu „Radca Prawny w Administracji”. 

r. pr. Marzena Jaworska
Radca prawny, ekspert i praktyk prawa zamówień publicznych, w tym udzielanych w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego, wykładowca i autorka licznych publikacji z zakresu 
zamówień publicznych.

r. pr. Joanna Presz-Król
Radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy; były pracownik 
Departamentu Kontroli UZP; wieloletni wykładowca studiów podyplomowych, autorka licznych 
publikacji z zakresu pzp.

Zbigniew Leszczyński
Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta 
w Częstochowie, członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu 
budownictwa i rozliczania umów na rb.

r. pr. Martyna Lubieniecka
Radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych, były pracownik UZP, 
trener i doświadczony szkoleniowiec. Praktyk, pracownik jednej z większych firm na rynku 
budowlanym, którą reprezentuje przed KIO i w sądach w sprawach z zakresu zamówień 
publicznych.

Michał Zastrzeżyński
Doświadczony ekspert, praktyk zamówień publicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej 
i studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, zastępca Prezydenta Miasta 
Sosnowca, odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych.

r. pr. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Radca prawny, ekspert ds. prowadzenia procesów inwestycyjnych, prawa zamówień 
publicznych i gospodarki odpadami, szkoleniowiec i autorka publikacji, partner w Square Tax 
& Legal Kancelaria Prawna, członek zarządu OSKZP.



Dzień I Poniedziałek, 13 marca 2023 r.

16.00-16.10 Otwarcie Forum 

16.10-17.00 Wystąpienie gościa specjalnego - Urząd Zamówień Publicznych

17.00-17.40
Nadzwyczajna zmiana okoliczności wykonania zamówienia na roboty 
budowlane jako podstawa zmiany umowy zawartej z wykonawcą rb 
Ewa Wiktorowska

17.40-18.20 Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane 
w praktyce i orzecznictwie 
dr Andrzela Gawrońska-Baran

18.20-19.00

Przedmiotowe środki dowodowe w zamówieniach publicznych na roboty 
budowlane, w szczególności: treść oferty a treść przedmiotowego 
środka dowodowego, rodzaje przedmiotowych środków dowodowych 
i podstawy decyzji o tym, którego żądać, składanie i uzupełnianie 
przedmiotowych środków dowodowych, forma przedmiotowych 
środków dowodowych 
dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski

20.00 Uroczysta kolacja

DZIEŃ II Wtorek, 14 marca 2023 r.

7.30-9.00 Śniadanie

9.00-9.40 Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych 
r. pr. Marzena Jaworska

9.40-10.20
Gwarancja - granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych 
w praktyce
r. pr. Andrzej Polaszek

10.20-11.00
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe przy realizacji 
robót budowlanych
r. pr. Eliza Grabowska-Szweicer 

11.00-11.40 Przerwa kawowa

11.40-12.20
Należyta staranność zamawiającego przy szacowaniu wartości 
zamówienia na roboty budowlane - wybrane zagadnienia 
Jerzy Wysocki

HARMONOGRAM



12.20-13.00

Tajemnica przedsiębiorstwa - jak skutecznie zastrzegać istotne 
informacje, kiedy odtajniać i jak zwalczać zastrzeżenia dokonane 
przez konkurencję 
r. pr. Joanna Presz-Król

13.00-13.40

Umowna waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach 
publicznych na roboty budowlane - tworzenie umownych klauzul 
waloryzacyjnych w praktyce 
r. pr. Jarosław Jerzykowski

13.40-14.30
Odpowiedzialność inwestora za dokumentację projektową i jej wady 
w kontrakcie „buduj” na gruncie Prawa budowlanego 
Zbigniew Leszczyński

14.30-16.00 Obiad

16.00-16.40
Postanowienia dotyczące elektromobilności w umowie o roboty 
budowlane 
Grzegorz Soluch

16.40-17.20
Rażąco niska cena w robotach budowlanych - najczęstsze błędy 
uczestników rynku zamówień publicznych 
r. pr. Martyna Lubieniecka

17.20-18.00
Racjonalne wykorzystanie aukcji elektronicznej w procesie udzielania 
zamówienia publicznego na roboty budowlane 
Michał Zastrzeżyński

19.00-21.00 Kolacja

DZIEŃ III Środa, 15 marca 2023 r.

7.30-9.00 Śniadanie

09.00-9.50

Wymagania zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia 
wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne na roboty 
budowlane a wykazanie ich przez wykonawcę - w praktyce 
i orzecznictwie KIO 
r. pr. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

9.50-10.40
Realizacja umowy o roboty budowlane a spory pomiędzy wykonawcą 
i zamawiającym wynikłe na tym tle 
adw. Grzegorz Mazurek

10.40-11.30

Kluczowe części zamówienia na roboty budowlane a obowiązek 
samodzielnego ich wykonania przez wykonawcę rb w praktyce 
i orzecznictwie 
Agnieszka Szulakowska

11.30 Zakończenie Forum




