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PRZETARG W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
WYMOGI WOBEC FIRM, OPTYMALIZACJA KOSZTÓW  

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

30 marca  – Warszawa  

Udział osobisty lub online do wyboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dużej ilości zmian prawnych w Ustawach wiemy już że jedną z ważniejszych spraw przy przetargach 
są takie zapisy prawne w zapytaniach i umowach, aby w przyszłości móc bez przeszkód waloryzować 
wartość przedmiotu współpracy.  

Kolejna istotna kategoria to ścieżki zmniejszania kosztu obsługi systemu zamawiającego, czyli jak 
wnioski z dotychczasowej współpracy przełożyć na pieniądze … dla obu stron.  

Zapraszamy na seminarium gdzie praktycy, obsługujący i doradzający w przetargach podpowiedzą, 
na co szczególnie należy zwrócić uwagę przygotowując SWZ (z umową) z punktu widzenia 
zamawiających i wykonawców jednocześnie.  

Wśród głównych zagadnień m.in.:  

 Jak w obecnych realiach prawnych oszacować wartość zamówienia? 
 Jakie czynniki wpływają na koszty systemu – czy można taniej?  
 Jakie kwestie są kluczowe przy sporządzaniu SWZ? 
 Kwestie nieruchomości niezamieszkałych w procesie udzielania zamówień.  
 Metody zabezpieczenia realizacji kontraktu oraz dochodzenia roszczeń. 
 Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne. 
 Mechanizm rozliczenia tonażowego w kontraktach. 

Seminarium ma charakter interaktywny, przewidzieliśmy czas na dyskusję i pytania, a po 
zakończeniu szkolenia dodatkowo przeznaczyliśmy czas na indywidualne konsultacje dla 
zainteresowanych.  

Jest możliwość udziału osobistego lub w formie online– transmisja na żywo w czasie rzeczywistym.  

Zapraszamy także do przesyłania nam szczegółowych pytań, które włączymy w program seminarium.   
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Program  

9:00 Rejestracja, poranna kawa  

9:30 Rozpoczęcie  

9:30 

Planowane zmiany w prawie odpadowym a zamówienia publiczne w sektorze odpadowym  
  wpływ obligatoryjnych uchwał rady gminy na zakres udzielanych zamówień publicznych. 
 fakultatywne decyzje rady gminy a udzielane przez gminę zamówienia publiczne. 
 planowane zmiany w prawie odpadowym a zamówienia publiczne w obecnych realiach 

prawnych.  

SWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadów – kwestie newralgiczne  
 opis przedmiotu zamówienia – jakie informacje należy zawrzeć w opisie, aby spełniał on 

wymóg jednoznaczności i wyczerpującego określenia zamówienia. 
 obligatoryjne elementy SWZ wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 
 warunki udziału w postępowaniu oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia – jakie aspekty 

podmiotowe warto weryfikować przy udzielaniu zamówień na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. 

 kryteria oceny ofert w postępowaniach kompleksowych. 

10:30 Przerwa kawowa 

11:00 

Zamówienia publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwestie problemowe  

 formy prawne zapewnienia zagospodarowania odpadów komunalnych 
tryby udzielania zamówień na zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

 synchronizacja zamówień na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zamówień 
odbiorowych. 

 kluczowe postanowienia SWZ – wymogi dotyczące realizacji zamówienia, kryteria kwalifikacji 
wykonawców oraz kryteria oceny ofert. 

Wspólne ubieganie się przez wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego – wybrane 
problemy w świetle zagadnień związanych z gospodarką odpadową 

 zmiany dotyczące zasad udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz wykonywania umów przez konsorcja w świetle nowego Prawa zamówień publicznych. 

 udzielenie pełnomocnictw przez konsorcja oraz ich ewentualne uzupełnienie. 
 zasady współuczestnictwa członków konsorcjum w sporach sądowych z zamawiającym. 

Problematyka nieruchomości niezamieszkałych w procesie udzielania zamówień na odbiór 
lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

 ograniczenia proceduralne dotyczące udzielania zamówień publicznych na obsługę 
nieruchomości niezamieszkałych oraz sposoby niwelowania negatywnych konsekwencji 
wynikających z limitacji we wskazanym zakresie. 

 zmienność liczby punktów odbioru a prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia. 
 zapewnienie obsługi nieruchomości niezamieszkałych, których właścicielem jest gmina, 

w sytuacji nieobjęcia systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych. 
 wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu a kontrola operatora odbioru 

odpadów z nieruchomości zamieszkałych. 

Zamówienia in-house w gospodarce odpadami w obecnych realiach prawnych  

 nowy a stary in-house w gospodarce odpadami komunalnymi. 
 zakres nowego in-house w odpadach. 
 zamówienia in-house w orzecznictwie TSUE i KIO. 



13:30 Lunch 

14:15 

Elastyczność umów – co może zamawiający? 

 dopuszczalna modyfikacja odpowiedzialności stron umowy, ukonstytuowana przepisami 
Prawa zamówień publicznych. 

 metody zabezpieczenia realizacji kontraktu oraz dochodzenia związanych z nim roszczeń. 
 obligatoryjne klauzule waloryzacyjne. 

Szacowanie wartości zamówienia  

 W jaki sposób oszacować wartość zamówienia?  
 Jakie dane są niezbędne do oszacowania wartości zamówienia?  
 Jakie wymogi w obecnych realiach mają największy wpływ na możliwość obniżenia ceny 

w przetargach?  
 Przykładowe rozwiązania obniżające koszty funkcjonowania systemu.  

Mechanizm rozliczenia tonażowego w kontraktach na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. 

 rozliczanie za liczbę ton odpadów czy poszczególnych frakcji odpadów. 
 rozliczanie tonażowe za usługi inne niż odbiór lub zagospodarowanie odpadów u źródła. 
 kontrola tonażu odpadów w trakcie realizacji zamówienia. 
 kontrola tonażu odpadów w ramach rozliczenia zamówienia. 

16:00 Zakończenie - dyskusja podsumowująca  

 

Seminarium prowadzą:  

Adrian Arys - Kierownik Projektu, DS Consulting Sp. z o.o.  

Kieruje pracami zespołów realizujących projekty z zakresu odpadów komunalnych, praktyk zajmuje się 
szacowaniem wartości zamówienia, optymalizacją systemu i kalkulacją opłat w gospodarce odpadami. Pracował 
dla wielu podmiotów z sektora odpadowego oraz gmin. Doradza także w zakresie przygotowania inwestycji 
w sektorze odpadowym, pracował m.in. dla ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie, ZGO Gać Sp. z o.o. 

Dawid Mielcarski - adwokat w Andersen w Polsce 

Specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego oraz procesów 
sądowych. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 
gospodarki odpadami, biorąc udział również w przygotowaniu inwestycji w postaci składowisk odpadów, 
oczyszczalni ścieków, instalacji komunalnych, zarówno przygotowując i negocjując umowy, jak i biorąc udział 
w postępowaniach administracyjnych. Doradza klientom w toku kontroli prowadzonych przez organy 
administracji publicznej, w szczególności przez inspekcję ochrony środowiska. Autor publikacji z zakresu ochrony 
środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. 

Patrycja Fingas - radca prawny w Andersen w Polsce 

Specjalistka z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa procesowego. 
Posiada bogate doświadczenie przy obsłudze procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności inwestycji 
liniowych, wodno-kanalizacyjnych oraz z realizowanych z uwzględnieniem dostaw i montażu konstrukcji 
stalowych. W ramach obsługi procesów inwestycyjnych doradza od etapu przygotowania postępowań 
o udzielenie zamówienia, po rozliczenia inwestycji. Wielokrotnie reprezentowała klientów przed Krajową Izbą 
Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz w procesach sądowych związanych z realizacją 
i rozliczeniem procesów inwestycyjnych. 
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