Seminarium Polsko-Szwajcarskiej Izby Przemysłu i Handlu i kancelarii
prawniczej SALANS
Nowelizacja prawa zamówień publicznych
Rondo ONZ 1, 20 listopada 2008 r.

PROGRAM
Godz.: 9.30 - 10.15
1. Kierunki nowelizacji PZP w 2008 r.
2. Zmiana definicji usługi
3. Co nowego w Ogłoszeniach?
3.1.

Szeroka możliwość zmiany ogłoszenia

3.2.

Ograniczenia czasowe

3.3.

Zamówienie uzupełniające już w ogłoszeniu!

4. Co nowego o SIWZ?
4.1.

Każda zmiana dopuszczalna

4.2.

Konieczność jednoczesnej zmiany ogłoszenia

4.3.

Kiedy przedłużyć termin składania ofert?

4.4.

Ograniczenia czasowe

5. Uzupełnienie dokumentów
5.1.

Wykonawco – uzupełnisz pełnomocnictwo

5.2.

Pułapki przy uzupełnianiu dokumentów

Godz.: 10.15 – 10.30
Przerwa na kawę
Godz.: 10.30 – 11.15
1. Oferta po nowemu
1.1.

Samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą

1.2.

Oferta do poprawki – ukłon w stronę wykonawców

2. Zmiany regulacji związanych z umowami o zamówienie publiczne
2.1.

Zmiana umowy dopuszczalna tylko wyjątkowo

2.2.

Wykonanie umowy a czarna lista wykonawców

2.3.

Minimalny termin zawarcia umowy

3. Nowe rodzaje kontroli przetargów
4. Środki ochrony prawnej
4.1.

Nowe terminy na wniesienie protestu i odwołania

4.2.

Powrót prawa do odwołania tylko dla dostaw i usług?

4.3.

Będzie trudniej unieważnić przetarg

5. Przepisy przejściowe
Godz.: 11.15 – 11.30
Przerwa na kawę
Godz.: 11.30 – 12.15
Warsztaty
Godz.: 12.15

Zakończenie seminarium

Warsaw 5022337.1

PRELEGENCI
Aldona Kowalczyk, radca prawny, counsel w warszawskim biurze kancelarii
prawniczej Salans.
Stoi na czele praktyki prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie
zamówień publicznych oraz prawie ubezpieczeń, jak również w prawie handlowym.
Prowadzi transakcje związane z przejmowaniem i łączeniem spółek, a także
uczestniczy w transakcjach typu joint venture.
Działalność mec. Kowalczyk koncentruje się obecnie przede wszystkim na świadczeniu pomocy
prawnej na rzecz podmiotów z sektora ubezpieczeń oraz sektora zamówień publicznych. Doradza
zarówno zamawiającym, jak i oferentom w sprawach związanych z udzielaniem zamówień
publicznych w Polsce; w szczególności posiada duże doświadczenie w zakresie procedur
odwoławczych oraz reprezentacji klientów przed zespołami arbitrów przy Urzędzie Zamówień
Publicznych, a obecnie Krajową Izbą Odwoławczą.
Aldona Kowalczyk jest radcą prawnym od roku 1997. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (magister
prawa, 1993) oraz Podyplomowe Studium Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej (2003), jak
również podyplomowe studia Integracja Europejska i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
prowadzone przez Uniwersytet w Hamburgu i Europa Kolleg Hamburg (1994).
Anna Rudowald, aplikantka radcowska, associate w warszawskim biurze kancelarii
prawniczej Salans.
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych, postępowania
cywilnego i prawa budowlanego. Uczestniczyła w wielu konferencjach oraz
szkoleniach o tematyce zamówień publicznych m.in. z implementacji dyrektyw
odwoławczych w zamówieniach publicznych organizowanych przez UZP. Jest też
autorką artykułów i komentarzy z zakresu prawa zamówień publicznych.
Anna Rudowald jest aplikantką radcowską od roku 2006 oraz absolwentką Uniwersytetu
Warszawskiego (magister prawa, 2006), w tym Centrum Prawa Amerykańskiego, gdzie ukończyła
studia organizowane we współpracy z University of Florida (2005). Jest też wykładowcą
Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantką w
Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim
(od 2006).

