Serdecznie zapraszamy Państwa
na śniadanie biznesowe, którego tematem będą:

Biznesowe aspekty
nowelizacji ustawy Prawo
zamówień publicznych
W trakcie spotkania porozmawiamy o najważniejszych, z punktu widzenia
wykonawców, zmianach w praktycznych aspektach udziału w postępowaniach,
a w szczególności o tym jak można ograniczać ryzyka wykluczenia z postępowania
na podstawie nowych przesłanek, a także jak unikać błędów w przedkładanej
zamawiającym dokumentacji.
Omówimy także korzyści biznesowe jakie można osiągnąć dzięki nowym
przepisom dotyczącym modyﬁkacji postanowień kontraktów publicznych
po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przekazywane informacje będziemy ilustrować przykładami praktycznymi
z różnych sektorów gospodarki, a także najnowszym orzecznictwem
Krajowej Izby Odwoławczej.
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PROGRAM ŚNIADANIA
9:15 - 9:30

Rejestracja, kawa powitalna

9:30 - 11:00

Nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
dokumenty podmiotowe przedkładane w postępowaniach prowadzonych zgodnie z przepisami nowelizacji

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 12:15

Nowe zasady dokonywania zmian umów zawartych w reżimie zamówieniowym

12:15 - 12:30

Sesja pytań i odpowiedzi, networking

ŚNIADANIE POPROWADZĄ
BARTŁOMIEJ WACHTA
ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista
w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym,
jak i prywatnym. Prowadzi wykładym.in. dla: Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki oraz
wielu Klientów kancelarii i prywatnych ﬁrm szkoleniowych. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz wykładowca
na seminariach i szkoleniach z tej dziedziny. Lider w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych wg Rankingu Rzeczpospolitej 2016.

MICHAŁ BAGŁAJ
specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i europejskiego prawa zamówień publicznych, w postępowaniach ﬁnansowanych
ze środków pomocowych UE oraz krajowych. Świadczy usługi zarówno na rzecz wykonawców, w tym zagranicznych,
jak i zamawiających (sektorowych i klasycznych). Jest autorem licznych opinii prawnych oraz projektów umów i dokumentacji
przetargowej w skomplikowanych postępowaniach, w szczególności dotyczących inwestycji infrastrukturalnych i branży
informatycznej. Doradza w sporach dotyczących realizacji umów o zamówienie publiczne, a także w postępowaniach dotyczących
nałożenia korekt ﬁnansowych. Posiada rozległe doświadczenie w świadczeniu zastępstwa procesowego przed KIO, a także w toku
kontroli Prezesa UZP, w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

JAKUB KRYSA
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik seminarium doktoranckiego prowadzonego na Akademii im. Leona
Koźmińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi, kontraktami oraz prawem
międzynarodowym. Doradza na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych działających w sektorach IT, infrastruktury, energetyki
i gospodarki odpadami. Autor opracowań dotyczących polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa
prywatnego międzynarodowego. Wcześniej pracował w kancelarii DZP oraz w Ministerstwie Rozwoju. Włada biegle językiem
hiszpańskim, w tym hiszpańskim językiem prawniczym. Wiedzę w tym zakresie zdobywał podczas studiów na Uniwersytecie
Jagiellońskim (kierunek ﬁlologia hiszpańska), w ramach stypendiów naukowych na Uniwersytecie w Limie i na Uniwersytecie
w Sewilli oraz poprzez praktyki w kancelarii prawnej w Madrycie. W czasie pracy w jednej z największych polskich kancelarii
odpowiadał za bieżącą obsługę klientów hiszpańskojęzycznych.
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