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PROGRAM
Seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”

Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji
4 czerwca 2019 r., godz. 10:30 – 15:00
Warszawa, Sienna Training Centre, ul. Sienna 73
Cel seminarium:

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom najistotniejszych problemów
związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz
w postępowaniach odwoławczych. Poszczególne kwestie będą prezentowane w praktycznej
formie, wskazującej realne trudności jakie mogą napotkać przedsiębiorcy w toku
postępowania, a także sprawdzone sposoby eliminacji pojawiających się ryzyk.
Rejestracja uczestników – od godz. 10:00
Godz.10:30 Część I - Małgorzata Przewalska, Urząd Zamówień Publicznych
1. Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów eKatalogi.
Godz.11:00 Część II - Michał Bagłaj, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k.
1. Wybrane aspekty elektronizacji zamówień publicznych oraz dotyczące dokumentów
składanych w toku postępowania (np. oferta w formie elektronicznej z podpisem
elektronicznym, forma pełnomocnictwa do podpisania JEDZ i oferty, wadium,
niekompletność ofert, aktualność dokumentów, dokumenty podwykonawców,
wyjaśnianie i poprawianie oferty).
2. Zielone zamówienia publiczne.
3. Umowy zawierane w wyniku zamówienia publicznego z punktu widzenia wykonawcy
np. niezbędne elementy umowy, klauzule umowne, kary, zmiany umowy, odstąpienie,
rozwiązanie.
Ok. godz.12:30 Przerwa kawowa (30 min.)
Godz.13:00 Część III - Michał Bagłaj, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k.
1. Wybrane aspekty postępowania odwoławczego przed KIO.
2. Ochrona danych (zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, kryteria ocen a RODO,
certyfikat zgodności z RODO, wykonawca a administrator danych/podmioty
przetwarzające dane, dobre praktyki w zakresie RODO).
Godz. 14:45 Pytania i odpowiedzi.
Zakończenie seminarium około 15:00.
Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską
ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie
dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu
państwa.
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Informacja o prelegentach
Małgorzata Przewalska
Pracownik Biura Organizacyjno – Finansowego Urzędu Zamówień Publicznych. Zajmuje się
promocją Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów eKatalogi - udostępnionej przez
Urząd Zamówień Publicznych bezpłatnej internetowej platformy zakupowej łączącej
przedsiębiorców i sektor administracji publicznej.

Michał Bagłaj
Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, partner w kancelarii Spaczyński,
Szczepaniak i Wspólnicy sp. k.. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i
europejskiego prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów IT,
energetycznego i transportowego. Doradza także w sporach dotyczących realizacji umów o
zamówienie publiczne, a także w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt
finansowych. Ponadto posiada doświadczenie w doradztwie dotyczącym postępowań,
których przedmiotem jest partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesja na roboty
budowlane i usługi. Michał Bagłaj wspiera także przedsiębiorców w przygotowaniu
i wdrażaniu wewnętrznych procedur zakupowych i antykorupcyjnych oraz szeroko pojętego
compliance. Zajmuje się także doradztwem kontraktowym, w szczególności w sektorach IT
i energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem metodyk zwinnych realizacji projektów.

