
Zamówienia publiczne 
w branży 

telekomunikacyjnej

Warsztaty, 5 grudnia 2013 r., Warszawa

W trakcie warsztatów m.in.:

 y kompendium wiedzy nt. zamówień 
publicznych

 y najświeższe zmiany w prawie 
zamówień publicznych

 y innowacyjne zamówienia – dialog 
techniczny

 y warunki udziału w postepowaniu

 y wszystko o opisie przedmiotu 
zamówienia, sporządzaniu ofert 
oraz umów w sprawie zamówienia 
publicznego



ORGANIZATOR
•	 „Puls Biznesu” wydawany jest przez spółkę Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. 

należącą do szwedzkiego koncernu Bonnier Group. To jedyny dziennik na polskim 
rynku poświęcony wyłącznie gospodarce. „Puls Biznesu” stara się być źródłem 
właściwych decyzji dla czytelników, rzecznikiem biznesu i przedsiębiorczości. 
„Puls Biznesu” jest również organizatorem licznych konferencji dla środowiska 
biznesowego. Umożliwiając polskim biznesmenom spotkania ze światowymi 
autorytetami, wydawca nie zapomina o promocji rodzimych firm. Dla nich organizuje 
rankingi i plebiscyty – Gazele Biznesu, Filary Polskiej Gospodarki czy Giełdowa 
Spółka Roku.

•	 „Puls Biznesu” jest częścią grupy Bonnier, koncernu medialnego łączącego od ponad 
200 lat wiedzę i doświadczenie 175 firm w 16 krajach.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ 
W WARSZTATACH:

Warsztaty organizowane wspólnie przez Puls Biznesu 
oraz Partnera Merytorycznego Kancelarię PIERÓG 
& Partnerzy to wydarzenie, podczas którego zostaną 
omówione ważne, aktualne i sprawiające problemy 
zagadnienia z zakresu zamówień publicznych 
w branży telekomunikacyjnej. Szczególną uwagę 
poświęcimy zagadnieniom związanym z nowymi 
regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień 
publicznych.

Niewątpliwą zaletą przyjętej formuły spotkań 
jest możliwość wymiany doświadczeń 
z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji 
realizujących projekty telekomunikacyjne 
w sektorze publicznym. Komunikacja pomiędzy 
ekspertami, a uczestnikami przysłuży się w sprawnej 
realizacji planowanych zadań inwestycyjnych oraz 
przyszłych postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych. Eksperci skupią się na przedstawieniu 
praktycznych rozwiązań.

Doświadczenie Pulsu Biznesu w organizacji tego 
typu spotkań w połączeniu z szeroką wiedzą 
ekspertów Kancelarii PIERÓG & Partnerzy, stanowi 
gwarancję zadowolenia uczestników spotkania. 
Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami 
przysporzy Państwu wiele korzyści.

Dowiedzą się Państwo między 
innymi:

•	 Jak uchronić się przed błędami – informacje 
praktyczne nt. opisu przedmiotu zamówienia

•	 Jak skorzystać z niekonkurencyjnych trybów 
postępowania w zamówieniach publicznych 
obejmujących usługi branży telekomunikacyjnej

•	 Jak wyglądają postępowania przetargowe  
na innowacyjne usługi – jaką szansą jest dialog 
techniczny

•	 Jakie są warunki udziału w postępowaniu oraz 
żądane dokumenty

•	 Jak przygotować ofertę zgodnie z wymogami 
zamawiającego

•	 Jak sporządzić wzór umowy na świadczenie 
usług telekomunikacyjnych 

Kto powinien wziąć udział:

Warsztaty kierowane są do profesjonalistów 
oczekujących szczegółowego i rozbudowanego 
omówienia określonych problemów prawnych, 
ekonomicznych i biznesowych. Zapraszamy zarówno 
prawników, specjalistów z zakresu zamówień 
publicznych, kadrę kierowniczą jak i inne osoby 
dostarczające usługi z zakresu telekomunikacji na 
rzecz Zamawiających, które chciałyby poszerzyć swoją 
wiedzę w zakresie efektywnego zdobywania i realizacji 
projektów na rzecz instytucji publicznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAM  
DO UDZIAŁU W WARSZTATCH

Magdalena Marczak – Project Manager
m.marczak@pb.pl

tel.: +48 22 333 97 77, fax: +48 22 333 97 78
konferencje.pb.pl

Wszystkie treści zawarte w programie Warsztataów stanowią własność Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno 
żadnych materiałów stanowiących własność Bonnier Business Polska odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie, ani też ponownie 
ich publikować, zamieszczać w innych materiałach czy też w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody Bonnier Business Polska.

Patronat medialnyPatronat merytoryczny

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat 
potwierdzający udział w Warsztatach.



Dorota Grześkowiak-Stojek 
radca prawny, PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Specjalizuje się w obsłudze zamówień publicznych oraz w obsłudze projektów unijnych, a także realizowanych w formule PPP 
czy koncesji na roboty budowlane i usługi. Ponadto, w obrębie jej praktyki leży prawo cywilne oraz autorskie, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień informatycznych, jak również szeroko rozumiana pomoc publiczna. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w świadczeniu usług 
doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. W latach 2004–2007 pełniła funkcję arbitra 
z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz obserwatora w postępowaniach o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla robót 
budowlanych i 5 000 000 euro dla dostaw i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych na SGGW z zakresu zamówień publicznych. 

Bogdan Kaniuk 
radca prawny, PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Specjalista z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa IT, prawa konsumenckiego, prawa administracyjnego. Karierę zawodową rozpoczynał 
w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmował się sektorem ubezpieczeniowym, obrotem wierzytelnościami oraz prawem 
telekomunikacyjnym. Następnie pracował w Ministerstwie Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) w Departamencie 
Telekomunikacji gdzie zajmował się głównie legislacją. Od ponad dwóch lat związany z Kancelarią Pieróg & Partnerzy, gdzie kieruje praktyką TMT 
w szczególności odpowiada za przygotowywanie analiz i opinii prawnych, jak również weryfikowanie lub przygotowywanie projektów umów 
(w tym regulaminów i cenników) dotyczących m.in.: świadczenia usług telekomunikacyjnych abonentom, wdrożenia systemów IT, budowy 
infrastruktury telekomunikacyjnej, współpracy międzyoperatorskiej. Poza stricte prawem telekomunikacyjnym zajmuje się również prawem 
Internetu, w szczególności zagadnieniami e-commerce, ochroną danych osobowych, ochroną baz danych, prawem autorskim.

Łukasz Malanowski 
radca prawny, Atos IT Services sp. z o.o. 

Prawnik doradzający od wielu lat polskim i zagranicznym przedsiębiorcom z sektora telekomunikacyjnego i informatycznego, w szeroko 
rozumianym prawie gospodarczym, w tym prawie zamówień publicznych.

Jerzy Pieróg 
radca prawny, adwokat, założyciel kancelarii PIERÓG & Partnerzy

Kancelarią kieruje od 15 lat. Niekwestionowany autorytet w obszarze prawa zamówień publicznych i autor licznych publikacji, w tym najbardziej 
cenionego na rynku komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, wydawanego przez Wydawnictwo C.H. Beck. Przez prawie 10 lat 
był arbitrem zamówień publicznych z listy Prezesa UZP, przewodnicząc i orzekając w setkach rozpraw odwoławczych. Jako pełnomocnik 
zamawiającego z sukcesami przeprowadził liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentuje klientów w największych 
i najtrudniejszych sprawach spornych. Odniósł spektakularne sukcesy w postępowaniach odwoławczych na budowy bloków energetycznych, 
w których wartość przedmiotu zamówienia wynosiła odpowiednio 6,5 mld oraz 11 mld zł. Jego wiedza i doświadczenie są doceniane przez 
klientów i konkurencję, co znajduje odzwierciedlenie w prestiżowych rankingach. Aktualnie jest na pierwszym miejscu spośród prawników 
działających w dziedzinie zamówień publicznych w rankingu prawników i firm prawniczych Chambers Europe 2012.

Dariusz Prymon 
aplikant radcowski, PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Specjalista w zakresie prawa 
telekomunikacyjnego. Praktykę zawodową rozpoczynał w warszawskiej kancelarii prowadzącej obsługę prawną dużego operatora 
telekomunikacyjnego. Następnie pracował jako asystent sędziego w Wydziale Gospodarczym do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu 
Rejonowego dla m. st. Warszawy. Później przez kilka lat praktykował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Departamencie Hurtowego Rynku 
Telekomunikacyjnego. W tym czasie prowadził postępowania administracyjne w zakresie dostępu telekomunikacyjnego oraz rozstrzygania 
sporów międzyoperatorskich. Jako prawnik brał udział w sporządzaniu dokumentacji i stanowisk merytorycznych do środków zaskarżenia 
w postępowaniach sądowo administracyjnych, uczestniczył również w rozprawach sądowych przed WSA i NSA. W Kancelarii Pieróg & Partnerzy 
zajmuje się bieżącą obsługą spółek z branży telekomunikacyjnej, IT, energetycznej, a także podmiotów administracji publicznej.

Marcin Radecki 
adwokat, PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa 
telekomunikacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego z zakresu prawa zamówień publicznych, 
zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Wielokrotnie uczestniczył w pracach komisji przetargowych. Legitymuje się również 
kilkuletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z sektora telekomunikacyjnego 
Przygotował znaczną ilość umów, których przedmiotem było świadczenie różnego rodzaju usług telekomunikacyjnych, w tym umowy 
interkonektowe. Był członkiem wielu zespołów negocjacyjnych powołanych do zawarcia umów z zakresu prawa telekomunikacyjnego 
i cywilnego, dotyczących złożonych projektów inwestycyjnych. Jego praktyka zawodowa obejmuje także obsługę tzw. “zamawiających 
sektorowych”. Wielokrotnie doradzał wykonawcom przy składaniu ofert. Z sukcesami wielokrotnie reprezentował klientów przed Krajową Izbą 
Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Krzysztof Witoń 
Prezes Zarządu, HAWE S.A. 

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem University of Maryland o specjalności Management Studies. Krzysztof Witoń karierę 
rozpoczynał w Radiu Wolna Europa, w którym pracował w latach 1983-1995 wdrażając pionierskie rozwiązania z zakresu wytwarzania treści 
audiowizualnych i ich międzynarodowego rozpowszechniania, z wykorzystaniem nowoczesnych technik ICT. Kolejnymi etapami była praca 
w spółkach telekomunikacyjnych – stworzenie polskiego oddziału międzynarodowego operatora Zephyr, w którym od 1999 do 2002 pełnił 
funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie w latach 2003-2006 praca w zarządach firm NOM i Exatel – operatora, który powstał w wyniku 
integracji operacyjnej TEL-ENERGO i Telbanku. W okresie 2006-2007 Krzysztof Witoń pracował na stanowisku członka zarządu ukraińskiego 
operatora telefonii komórkowej UMC (obecnie MTS), w latach 2007-2010 pełnić funkcję przedstawiciela TP ds. Europy Wschodniej. Następnie 
pełnił w Orange Polska funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowej. Dzięki zaangażowaniu Krzysztofa Witonia 
Orange Polska stała się niekwestionowanym liderem w realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem funduszy 
unijnych. W ramach otwartych konkursów Orange zostało wybrane przez władze samorządowe do budowy dwóch regionalnych projektów 
w województwach lubuskim i pomorskim.

WARSZTATY POPROWADZĄ



9:00  Rejestracja, poranna kawa, powitanie uczestników

9:30  Otwarcie i powitanie Uczestników
 Jerzy Pieróg, radca prawny, adwokat, założyciel Kancelarii 

PIERÓG & Partnerzy
•	 Wstępne omówienie problematyki związanej 

z zamówieniami publicznymi na usługi 
telekomunikacyjne

9:40  Problemy związane z opisem przedmiotu zamówienia
 Łukasz Malanowski, Atos IT Services sp. z o.o.

•	 Neutralność technologiczna i równoważność
•	 Określenie zakresu przedmiotu zamówienia
•	 Zamówienia opcjonalne 

10:15  Wyłączenie stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 
10 ustawy Prawo zamówień publicznych

 Bogdan Kaniuk, radca prawny, PIERÓG & Partnerzy 
Kancelaria Prawna

•	 Oddanie do dyspozycji publicznej sieci 
telekomunikacyjnej

•	 Eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej
•	 Świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci 
telekomunikacyjnej

•	 Niekonkurencyjne tryby postępowania 

11:00  Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe

11:20  Dialog techniczny szansą dla wykonawców na realny 
wpływ na opis przedmiotu zamówienia

 Marcin Radecki, adwokat, PIERÓG & Partnerzy Kancelaria 
Prawna

•	 Innowacyjne zamówienia – dlaczego dialog 
techniczny jest najlepszym rozwiązaniem

•	 Zakres dialogu technicznego
•	 Sposób przeprowadzenia
•	 Praktyczne wskazówki.

12:10  Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty 
żądane na ich potwierdzenie, ze szczególnym 
omówieniem warunku bycia właścicielem sieci

 Krzysztof Witoń, prezes, Hawe S.A. 

•	 Sposób opisu warunków udziału w postępowaniu  
– warunki adekwatne i proporcjonalne

•	 Katalog dokumentów, jakie może żądać Zamawiający
•	 Instytucje prawa telekomunikacyjnego a zasada 

uczciwej konkurencji
 -  Warunek bycia właścicielem sieci a telekomunikacyjne 

umowy dzierżawy
 - Dostęp telekomunikacyjny

•	 Termin realizacji zamówienia w kontekście 
przygotowania do rozpoczęcia świadczenia usługi.

13:00  Przerwa na lunch

13:40  Wykonawstwo przy udziale innych podmiotów
 Dorota Grześkowiak-Stojek, radca prawny, PIERÓG & 

Partnerzy Kancelaria Prawna

•	 Podwykonawcy, zasoby oraz osoby zdolne do 
wykonania zamówienia innych podmiotów

•	 Poleganie na cudzej wiedzy, doświadczeniu, 
potencjale technicznym i zdolnościach finansowych 
innych podmiotów

•	 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum)

•	 Reprezentacja oraz wymagane dokumenty
•	 Odpowiedzialność za wykonanie umowy
•	 Możliwość żądania umowy konsorcjum po 

wybraniu oferty

14:25  Jak sporządzić prawidłowo ofertę w oparciu o zapisy 
SIWZ, aby oferta była ważna i niepodlegająca 
odrzuceniu – praktyczne wskazówki dla 
wykonawców

 Marcin Radecki, adwokat, PIERÓG & Partnerzy 
Kancelaria Prawna

 Dorota Grześkowiak-Stojek, radca prawny, PIERÓG & 
Partnerzy Kancelaria Prawna

15:10  Umowy w sprawie zamówienia publicznego 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych

  Dariusz Prymon, aplikant radcowski, PIERÓG & 
Partnerzy Kancelaria Prawna 

 w szczególności:
•	 Zamawiający jako abonent
•	 Dzierżawa infrastruktury a usługa 

telekomunikacyjna
•	 Essentialia negotii umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w świetle ostatniej nowelizacji 
Prawa telekomunikacyjnego, a postanowienia SIWZ

•	 Gwarancja jakości usług
•	 Cenniki i regulaminy
•	 Zmiany postanowień umownych
•	 Wypowiedzenie umowy i sankcje odszkodowawcze

16:00  Business Mixer

16:30  Zakończenie warsztatów, wręczenie ceryfikatów

PROGRAM WARSZTATÓW

5 grudnia 2013 r.



pieczątka i podpis:

 � TAK, chcę wziąć udział w Warsztatach  
„Zamówienia publiczne w branży telekomunikacyjnej” 
termin: 5 grudnia 2013 r. 
cena: 1595 PLN netto

 � TAK, chcę otrzymać więcej informacji o Warsztatach  
„Zamówienia publiczne w branży telekomunikacyjnej” 
termin:5 grudnia 2013 r.

 �NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych Warsztatach, jednak proszę 
o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce.

Wypełnij poniższy formularz i wyślij na nr faksu 22 333 97 78
lub zarejestruj się online na stronie konferencje.pb.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Adres do korespondencji
Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

 Tel.
+48 22 333 97 77 

Faks
+48 22 333 97 78  konferencje.pb.pl

szkolenia@pb.pl

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach wynosi 

 1595 PLN + 23% VAT.

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, 
przerwy kawowe, lunch. 

3. Przesłanie do Bonnier Business Polska faxem lub 
pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego 
formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie 
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier 
Business Polska. Faktura pro forma jest standardowo 
wystawiana i wysyłana e-mailem po otrzymaniu 
formularza zgłoszeniowego.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni 
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 
rozpoczęciem Warsztatów.

5. Wpłaty należy dokonać na konto:

 Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. 
Kijowska 1, 03-738 Warszawa 
Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna 
Oddział w Polsce

 PL 54 2250 0001 0000 0040 0005 1253
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 

poleconym na adres organizatora.

7. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed 
rozpoczęciem Warsztatów obciążymy Państwa opłatą 
administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 
21 dni przed rozpoczęciem Warsztatów pobierane jest 
100% opłaty za udział.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału 
w Warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami 
udziału.

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne 
z rezygnacją z udziału.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w Warsztatach może wziąć 
udział inny pracownik firmy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie oraz do odwołania Warsztatów.

Warunki uczestnictwa:

Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika biznesowego 
Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warsza-wie, 03-738, ul. Kijowska 
1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-
55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bon-
nier), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez 
Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz 
informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz klientów Bonnier. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, 
które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

1.  Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................
 Stanowisko: ...........................................................................................................................................................
 Departament: .........................................................................................................................................................

2.  Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................
 Stanowisko: ...........................................................................................................................................................
 Departament: .........................................................................................................................................................

3.  Firma: ...................................................................................................................................................................
 Ulica: ......................................................................................................................................................................
 Kod pocztowy: ......................................................Miasto: .....................................................................................
 Tel: .......................................................................... Fax: .....................................................................................
 E-mail: ...................................................................................................................................................................

4.  Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
 Nazwa firmy: ..........................................................................................................................................................
 Siedziba: ................................................................................................................................................................
 Adres: ..........................................................................................................NIP:...................................................
 Osoba kontaktowa: ................................................................................................................................................
 Tel: .......................................................................... E-mail: ..................................................................................
 Fakturę pro-forma prześlemy do Państwa e-mailem

5.  Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: 
 Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................
 Stanowisko: ..........................................................................................................................................................
 Departament: ........................................................................................................................................................
 Tel: .......................................................................... Fax: .....................................................................................
 E-mail: ..................................................................................................................................................................

Zamówienia publiczne 
w branży 

telekomunikacyjnej

Warsztaty, 5 grudnia 2013 r., Warszawa


