
 
Szkolenie dla wykonawców 

 

 

Składanie ofert i udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w szpitalach i przychodniach w nowym Prawie 

zamówień publicznych – od 01 stycznia 2021 r. 
 

 

1. Wykonawca w nowym Prawie zamówień publicznych. 

2. Wyszukiwanie ogłoszeń. Publikatory postępowań o przetargach i innych trybach 

3. Ogłoszenia i zapytania w bazie konkurencyjności. 

4.  Specyfikacja warunków zamówienia, zapytania do swz 

5. Opis przedmiotu zamówienia. Naruszenie zasad uczciwej konkurencji – wielkość 

opakowania, opis wskazujący na konkretny produkt. 

6. Analiza warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia 

7. Wykazy dostaw/usług/robót budowlanych oraz wykaz osób.  

Referencje, protokoły odbioru. Dostawy sukcesywne.  

8. Pełnomocnictwa – zakres, forma, kiedy są niezbędne? 

9. Jednolity dokument zamówienia – sposób właściwego wypełniania 

10. Przygotowanie , forma i sposób składania oferty. Rodzaje podpisów. 

11.  Dokumenty – KRK, ZUS, US – forma i sposób składania, aktualność dokumentów 

12. Dokumenty składane w postępowaniu 

13. Dokumenty przedmiotowe. Deklaracja a certyfikat zgodności. Wyroby medyczne. 

14. Postępowania na środki ochrony indywidualnej – maseczki medyczne, półmaski, 

kombinezony, fartuchy, środki dezynfekcyjne, ochraniacze na buty/ 

15. Termin związania ofertą i jego przedłużanie. 

16. . Zasady i sposób uzupełniania dokumentów 

17. Wadium w zamówieniach publicznych 

– zasady i sposób wnoszenia 

– zasady zwrotu wadium 

– zagrożenie utraty wadium 

18.  Umowa – na co zwrócić szczególną uwagę (np. zmiany umowy, kary, odstąpienie, 

obowiązki wykonawcy, podwykonawstwo, podmioty trzecie ) 

19. Przesłanki odrzucenia oferty. Omówienie dotychczasowej praktyki i nowych podstaw 

odrzucenia. 

20. Wybór najkorzystniejszej oferty. Prawa i obowiązki Wykonawcy po otrzymaniu 

zawiadomienia. Środki odwoławcze 

21. Raport z realizacji umowy. 

22. Zagadnienia zgłoszone przez uczestników szkolenia. 

 

 

Prowadzący: 

Danuta Jaskulska, prawnik, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, w tym w podmiocie 

leczniczym, uczestnik postępowań po stronie zamawiającego, współpracuje z wykonawcami 

w  całej procedurze zamówieniowej, trener z zakresu zamówień publicznych. Szkolenie jest 

poparte przykładami. Pozyskana wiedza umożliwi wykonawcy uczenie się na błędach innych, 

złożenie prawidłowej oferty oraz znajomość sowich praw i obowiązków.  


