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MIEJSCE FORUM

Hotel Folwark Łochów – to nowoczesny kompleks konferencyjno– 
wypoczynkowy należący do Pałacu Łochów. Usytuowany jest zaledwie 
2 km od słynnego Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Do dyspozycji Gości oprócz bazy noclegowej jest w pełni wyposażone 
Centrum konferencyjne oraz Centrum wypoczynkowe z krytym basenem, 
saunami (łaźnia parowa, sauna fińska, saunarium), kręgielnią, salą sportową 
i profesjonalnym zapleczem Wellness&SPA. Rozległe tereny zielone wokół 
Folwarku ze stawem i dostępem do rzeki Liwiec sprzyjają aktywnym formom 
rekreacji i uprawianiu wszelkiego rodzaju sportów.

www.wykonawcy.przetargipubliczne.pl



Do uczestnictwa 
w Forum zaprosiliśmy:

 y kadrę zarządzającą firm wykonawczych,
 y szefów działów handlowych,
 y managerów sprzedaży przetargowej,
 y radców prawnych,
 y członków zespołów ofertowania 

i zamówień publicznych,
 y pracowników działów kontraktowania 

i wsparcia sprzedaży,
 y pracowników działów kosztorysowania.

Rok 2020 jest szczególny dla wykonawców. To czas 
stosowania obowiązujących dotąd przepisów pzp, 

zdobywania praktyki w korzystaniu ze środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu oraz nauki przepisów nowej 

ustawy. Drugie Forum dedykowane wykonawcom to doskonała 
okazja, by uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące ubiegania 
się o zamówienia publiczne i zapoznać się ze zmianami, jakie 
czekają wykonawców od stycznia 2021 r. Nasi eksperci, 
opierając się na wieloletnim doświadczeniu z zakresu zamówień, 
zaprezentują w sposób praktyczny najistotniejsze z punktu 
widzenia wykonawcy zagadnienia. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom uczestników pierwszego Forum, zmieniliśmy 
formułę spotkania i oprócz wykładów zaplanowaliśmy stoliki 
branżowe, podczas których będzie możliwość dyskusji 
i wymiany doświadczeń.

Iwona Ziarniak
Przewodnicząca Rady Programowej Forum

Forum Zamówień Publicznych dla 
Wykonawców to ogólnopolska 
konferencja mająca na celu wymianę 
wiedzy i doświadczeń wykonawców 
biorących udział w procedurze 
przetargowej.

O FORUM



PRELEGENCI

mec. Grzegorz Matejczuk

Adwokat, były członek KIO. 
Specjalizuje się w prawie zamówień 
publicznych, prawie administracyjnym, 
prawie cywilnym oraz gospodarczym. 
Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

mec. Magdalena Falkowska

Adwokat, nauczyciel akademicki, 
trener i doradca. Przewodnicząca 
Sekcji Prawa Zamówień Publicznych 
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Warszawie. Autorka wielu 
publikacji i raportów z zakresu 
zamówień publicznych.

Joanna Filipiak

Członek OSKZP, absolwentka studiów 
podyplomowych z zakresu zamówień 
publicznych, autorka publikacji 
i wieloletni praktyk zamówień 
publicznych, ekspert Polskiego Związku 
Pracodawców OCHRONA w dziedzinie 
prawa zamówień publicznych.

mec. 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. 

mec. dr Andrzela 
Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, 
były Wiceprezes UZP oraz wieloletni 
dyrektor departamentu zamówień 
publicznych w dużej instytucji 
zamawiającej. Doradca wykonawców 
i zamawiających; pełnomocnik 
w postępowaniach odwoławczych 
przed KIO.

mec. Grzegorz Mazurek

Adwokat; wykładowca i szkoleniowiec. 
Były wiceprezes KIO i arbiter z listy 
Prezesa UZP. Posiada praktyczne 
doświadczenie w zakresie wszelkich 
rodzajów postępowań przetargowych 
oraz prowadzi postępowania sądowe 
dotyczące wydatkowania środków 
publicznych. 

Piotr Pieprzyca

Arbiter w latach 2004–2007, 
wieloletni praktyk i ekspert ds. 
zamówień publicznych, szkoleniowiec, 
wykładowca i autor licznych artykułów 
z zakresu pzp, członek zarządu OSKZP.



Iwona Ziarniak

Ekspert z zakresu zamówień 
publicznych; posiada bogate 
doświadczenie w zakresie udzielania 
i ubiegania się o złożone zamówienia 
informatyczne; autorka wielu 
publikacji, członek Rady Programowej 
miesięcznika „Przetargi Publiczne”, 
wykładowca, członek zarządu OSKZP.

ORGANIZATOR

„Przetargi Publiczne” to najważniejsze, opiniotwórcze pismo o tematyce 
zamówień publicznych w Polsce. Od 2005 roku miesięcznik systematycznie 
dostarcza swoim czytelnikom rzetelnych informacji o prawidłowym stosowaniu 
prawa zamówień publicznych oraz zmianach zachodzących w przepisach.

mec. Jerzy Pieróg

Adwokat, członek Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Warszawie, 
Właściciel kancelarii prawnej Pieróg 
& Partnerzy specjalizującej się m.in. 
w zamówieniach publicznych. Autor 
komentarzy do pzp.

mec. Joanna Presz-Król

Radca prawny, partner zarządzający 
Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy. 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie 
w obszarze zamówień zdobyte m.in. 
w trakcie pracy w Departamencie 
Kontroli UZP. Wieloletni wykładowca 
studiów podyplomowych, autorka 
licznych publikacji z zakresu pzp.

adw. dr Damian Szczepański

Adwokat, doktor nauk prawnych, 
dziekan Wydziału Administracji 
Akademii Humanistycznej w Pułtusku, 
członek Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej ds. egzaminu 
adwokackiego z prawa gospodarczego 
w latach 2010–2013 i 2015–2018 
w Warszawie. Wykładowca, autor 
wielu publikacji.

mec. Krzysztof Zedlewski

Radca prawny, specjalista w zakresie 
prawa zamówień publicznych oraz 
innych obszarów prawa związanych 
z funkcjonowaniem jsfp i ochrona 
zdrowia. Doświadczony praktyk 
i ceniony wykładowca. Od 2005 
zaangażowany w świadczenie 
pomocy prawnej na rzecz podmiotów 
gospodarczych.



II FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW
2-4 marca 2020 r. | Hotel Folwark Łochów k. Warszawy

HARMONOGRAM

Dzień I - 2 marca 2020 r. (poniedziałek)

14.00–16.00 Rejestracja uczestników

16.00–16.10 Otwarcie FORUM

16.10–17.00 Wystąpienie Gościa Specjalnego

17–17.20 Przerwa

17.20–18.05 Wystąpienie Gościa Specjalnego

18.05–18.50 Wystąpienie Gościa Specjalnego

18.50–19.35 Istotne dla wykonawców zmiany w umowach o zamówienie publiczne na 
tle obecnych przepisów mec. Jerzy Pieróg

20.00 Uroczysta kolacja

Dzień II - 3 marca 2020 r. (wtorek)

07.30–09.00 Śniadanie

09.00–09.50 Zamówienia publiczne w świetle wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego 
mec. dr Damian Szczepański

09.50–10.40 Praktyczne problemy ze składaniem ofert elektronicznych przez wykonawców 
mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

10.40–11.30 Rażąco niska cena – trudności z udowodnieniem przed KIO i perspektywa 
w nowej ustawie pzp mec. Grzegorz Mazurek

11.30–12.00 Przerwa kawowa 

12.00–12.50 Najczęściej analizowane przez wykonawców i KIO podstawy wykluczenia 
z postępowania mec. Magdalena Falkowska

12.50–13.40 Składanie wyjaśnień w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz poprawa omyłek na tle orzecznictwa KIO i sądów
mec. Krzysztof Zedlewski



www.wykonawcy.przetargipubliczne.pl

13.40–14.30 Wadium w postępowaniu – problemy nowe i ciągle aktualne
mec. Joanna Presz Król

14.30–16.00 Obiad

16.00–19.00 ROUND-TABLE MEETINGS 

1. Skuteczne ubieganie się o zamówienie publiczne na dostawy lub 
usługi informatyczne – Iwona Ziarniak

2. Skuteczne ubieganie się o zamówienie publiczne na roboty 
budowlane – mec. Martyna Lubieniecka

3. Skuteczne ubieganie się o zamówienie publiczne na dostawy lub 
usługi w ochronie zdrowia – mec. Grzegorz Mazurek

4. Skuteczne ubieganie się o zamówienie publiczne na outsourcing 
usług różnych – Joanna Filipiak

5. Skuteczne korzystanie ze środków ochrony prawnej – mec. Grzegorz 
Matejczuk

19.30 Kolacja

Dzień III - 4 marca 2020 r. (środa)

07.30–09.00 Śniadanie

09.00–09.50 Pozyskiwanie przez wykonawców informacji od zamawiającego przed 
postępowaniem i w trakcie jego prowadzenia Piotr Pieprzyca

09.50–10.40 Samooczyszczenie nie tylko w zamówieniach publicznych
mec. Martyna Lubieniecka

10.40–11.30 Potencjał podmiotu trzeciego a podwykonawstwo Joanna Filipiak

11.30 Zakończenie FORUM


