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06.04.2022 r., godz. 10:00 – 15:00 

Hotel VIENNA HOUSE EASY KATOWICE, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice, Sala Opal 

 
CZĘŚĆ 1                      10:00 – 11:30 

1. COVID-19 oraz sytuacja na Ukrainie a realizacja kontraktów 

2. Nieprzewidywalny wzrost cen (waloryzacja) 

 Cechy charakterystyczne wzrostu cen i kosztów realizacji kontraktów w latach 

2016–2021 

 Ustawowe roszczenie waloryzacyjne 

 Przesłanka nadzwyczajnego wzrostu cen 

 Przesłanka rażącej straty 

 Typowe zarzuty zamawiającego 

 Droga sądowa 

 Klauzule waloryzacyjne w umowie w sprawie zamówienia publicznego zawartej 

w trybie nowego Pzp 

 
PRZERWA KAWOWA                 15 minut 

 
CZĘŚĆ 2                      11:45 - 13:15 

1. Konsekwencje nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne 

 Fakultatywne przesłanki wykluczenia 

 Jak prawidłowo odpowiedzieć na pytania zawarte w JEDZ 

 Konsekwencje zatajenia informacji związanych z nienależytym wykonaniem 

umowy 

 Nowe wymagania w stosunku do wykonawców – potencjalna puszka Pandory 

2. Wykonanie zastępcze w umowach 

 Wykonanie zastępcze a wadliwe wykonanie umowy - korelacja art. 480 k.c.  

do art. 636 k.c. 

 Czy warto regulować w umowach wykonanie zastępcze? 

 Odstąpienie od umowy czy wykonanie zastępcze - które rozwiązanie lepsze? 
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LUNCH                         20 minut 

 
 
CZĘŚĆ 3                      13:35 - 14:30 

1. Jak prawidłowo odpowiedzieć na wezwanie w zakresie rażąco niskiej ceny 

 Kiedy możemy spodziewać się wezwania  

 Elementy wyjaśnień 

 Kompletność wyjaśnień 

 Czy wyjaśnienia muszą być „idealne” 

 Ciężar dowodu 

 Wezwania uzupełniające 

 Niezgodność z SWZ wynikająca z wyjaśnień ceny 

 

Q&A                       14:30 – 15:00 

 

Wykładowca:  

Dariusz Ziembiński  - radca prawny, specjalista w zakresie prawa 

zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2000 

roku, a w 2005 roku założył własną firmę doradczą: Konsultanci Zamówień 

Publicznych. Obecnie działa pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz 

Ziembiński & Partnerzy (KZP), która świadczy kompleksowe usługi 

w obszarze zamówień publicznych. Reprezentuje klientów przed sądami 

powszechnymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz komisjami orzekających 

ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi szkolenia i seminaria. Aktywny lobbysta 

racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi, zrzeszającymi poszczególne sektory biznesu, chcącymi współkształtować regulacje 

prawne, dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Obserwator, uczestnik Rady 

Dialogu Społecznego i gość na posiedzeniach Rady Ekspertów Ministerstwa Infrastruktury 

i Budownictwa. Sędzia Sądu Pojednawczego przy OIGD. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień 

publicznych. 


