
 
 HALLMARK EVENTS zaprasza na praktyczne seminarium:

 PRZETARGI W ODPADACH – PUNKT WIDZENIA WYKONAWCÓW 

26 października 2021 r., Warszawa 

Udział osobisty lub w formie online 

 

Od stycznia obowiązuje  nowe Prawo zamówień publicznych,  jednocześnie ciągle zmieniają się  przepisy
branżowe  dotyczące  m.in.  ustawy  o  odpadach,  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  
w gminach oraz rozporządzenia do tych aktów prawnych.  

Zapraszamy  na  seminarium,  gdzie  praktycy,  którzy  na  co  dzień  zajmują  się  omawianymi  tematami
przeanalizują najnowsze zmiany przepisów i podpowiedzą na co szczególnie obecnie należy zwrócić uwagę
przygotowując ofertę w przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Wśród głównych zagadnień m.in.:

 

 Aktualną praktykę w postępowaniach przetargowych

 Nowe przepisy Pzp i ich wpływ na przygotowanie dokumentacji -  o czym wykonawca powinien 

pamiętać?

 Warunki udziału w postępowaniu oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia 

 Kluczowe postanowienia SWZ -  wymogi dotyczące realizacji zamówienia, kryteria kwalifikacji 

wykonawców oraz kryteria oceny ofert 

 Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne

 Zakres elastyczność umów - co może zamawiający w aktualnych warunkach?

 Odpowiedzialność za poziomy recyklingu a klauzule abuzywne

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.  

 



PROGRAM

9:30 Rejestracja,  poranna kawa 

 10:00 Rozpoczęcie – kwestie organizacyjne 

  10:05

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych i ich wpływ na przygotowanie oferty 

w postępowaniu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów – o czym 

wykonawca powinien pamiętać?

 zmiany w prawie odpadowym a zamówienia publiczne w obecnych realiach 

prawnych

 udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego

 warunki udziału w postępowaniu oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia

 wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne, a warunki udziału w 

postępowaniu

 problematyka samooczyszczenia 

 kryteria oceny ofert w postępowaniach kompleksowych 

 kluczowe postanowienia SWZ – wymogi dotyczące realizacji zamówienia, 

kryteria kwalifikacji wykonawców oraz kryteria oceny ofert

 aktualna praktyka w postępowaniach przetargowych 

   11:30 Przerwa kawowa 

   11:45

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

 gwarancja wadialna, a konsorcjum wykonawców w świetle orzecznictwa KIO 

oraz Sądu 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

 problematyka umów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych w 

przypadku ich wyłączenia z systemu gminnego

 wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu gminnego a uprawnienia 

kontrolne gminy – jak postępować w przypadku kontroli 

  13:30 Lunch

  14:10

Elastyczność umów – co może zamawiający?

 dopuszczalna modyfikacja odpowiedzialności stron umowy, ukonstytuowana 

przepisami Prawa zamówień publicznych

 odpowiedzialność za poziomy recyklingu a klauzule abuzywne

 metody zabezpieczenia realizacji kontraktu oraz dochodzenia związanych z nim 

roszczeń

 obligatoryjne klauzule waloryzacyjne – kiedy są wymagane i jak powinny zostać 

skonstruowane 

 15:40 Zakończenie  - dyskusja podsumowująca 



Seminarium prowadzą: 

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. Wielokrotnie reprezentowała klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych oraz w procesach sądowych związanych z realizacją i rozliczeniem procesów inwestycyjnych. 

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.



                 Przetargi w odpadach – 
 punkt widzenia wykonawców 
      

                26 października 2021 r., Warszawa

Nazwa firmy, dane do faktury (NIP, adres)

1. Imię i nazwisko 2. Imię i nazwisko 3. Imię i nazwisko

Stanowisko/Dział Stanowisko/Dział Stanowisko/Dział

Mail uczestnika do potwierdzenia rejestracji Mail uczestnika do potwierdzenia rejestracji Mail uczestnika do potwierdzenia rejestracji

Tel. Tel. Tel. 

Uwagi:

                             
Zgłaszam udział w seminarium:  Udział online  Udział osobisty

Cena udziału w seminarium  wynosi 990 zł/os + 23% VAT lub 890 zł/os. + 23% VAT w przypadku dwóch lub więcej osób. 

Proszę uzupełnić:

Oświadczam, że należność w wysokości  zł, zostanie wpłacona przed dniem seminarium na rachunek HALLMARK EVENTS. 
Nr konta: 24 1140 2004 0000 3502 7623 8226, mBank, tytuł płatności „PZP_2021” oraz nazwisko zgłoszonego. 
Uczestnik może wycofać się z udziału w seminarium bez ponoszenia kosztów w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia. 
Rezygnacja musi mieć formę pisemną. Po upływie tego terminu rezygnacja z udziału powoduje obciążenie pełnymi kosztami 
uczestnictwa. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z zapłaty pełnej wysokości należności. W przypadku udziału w 
formie online organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie zgłoszonego uczestnika. 
Brak wpłaty przed dniem seminarium nie oznacza rezygnacji z jego udziału. W przypadku, gdyby seminarium nie odbyło się z 
winy organizatora, zgłaszający się otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania wydarzenia.

   Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję ww. warunki 

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną 
przez Hallmark Events zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 
1204z zm.)

  Wypełniony arkusz zgłoszenia należy przesłać na e-mail rejestracja@hallmarkevents.pl
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