
         

 

 

Szanowni Państwo, 

Na początku września zainicjowaliśmy cykl śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek 
Pracodawców Budownictwa i partnerskie kancelarie. Trzecie z cyklu spotkań będzie dotyczyć zagadnień 
prawa zamówień publicznych  
 

Śniadanie Doradcze odbędzie się 

12 października 2017 r. (czwartek), w godz. 10:30-12:00 

 
 

 

 

 
Agenda spotkania 

Nasi eksperci odpowiedzą na pytania:  
  

• Czy i w jakim zakresie dopuszczalne jest uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu?  

• Kiedy mamy do czynienia z informacją (nie)prawdziwą? 

• Jak wykazać doświadczenie przy zamówieniach realizowanych w konsorcjum lub przez          

podwykonawców? 

Do udziału w śniadaniu doradczym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: 

Członków zarządu odpowiedzialnych za strategię udziału spółki w postępowaniach o zamówienie 

publiczne, dyrektorów działów prawnych, prawników przedsiębiorstw, specjalistów ds. zamówień 

publicznych. 

Prelegentami są eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka:  

Katarzyna Kuźma, dr Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.   

Zgłoszenie udziału: 

• Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz 
adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest 
rejestrowane a jego otrzymanie będzie potwierdzane odrębnym mailem.  

• Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje 
kolejność otrzymywanych zgłoszeń.  

• Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820 

Zapraszamy do naszej siedziby: 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
Ul. Kaliska 23, lok U4 
02-316 Warszawa 

 

Prawo zamówień publicznych – konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt 

mailto:sniadanie@pzpb.com.pl
mailto:e.kruppik@pzpb.com.pl
https://jdp.clickmeeting.pl/nie-jest-latwo-budowac-z-odwroconym-vat/register
https://jdp.clickmeeting.pl/nie-jest-latwo-budowac-z-odwroconym-vat/register


 

  

 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa 
NIP: 526-27-86-889 REGON: 015796734 
tel. 22 114 95 26, e-mail: sekretariat@pzpb.com.pl 
www.pzpb.com.pl 

 

 

 

Notki biograficzne: 

 

 
 
Katarzyna Kuźma  
Partner 

Katarzyna Kuźma, Partner   

Katarzyna jest szefem zespołu świadczącego usługi w zakresie polskiego i europejskiego 
prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz 
podmiotów prywatnych i publicznych prowadzących działalność gospodarczą w różnych 
branżach i sektorach gospodarki (w tym sektorze budowlanym i usług inżynieryjnych, 
ochrony środowiska, farmaceutycznym i IT) w projektach realizowanych w sposób 
„tradycyjny” (zamówienia publiczne) lub przy zastosowaniu struktur partnerskich w 
szerokim tego słowa znaczeniu (PPP, koncesje). Świadczone przez nią doradztwo 
obejmuje wszystkie etapy postępowania (w tym reprezentację przed Krajową Izbą 
Odwoławczą i sądami powszechnymi), jak również etap realizacji umowy o zamówienie 
publiczne, z uwzględnieniem postępowań kontrolnych i dotyczących tzw. korekt 
finansowych. Aktywnie promuje wdrażanie systemów compliance w obszarze zamówień 
publicznych. Rekomendowana przez magazyn Chambers Europe w obszarze Zamówień 
Publicznych. 

 

 
 

dr Wojciech Hartung, 

Counsel   

 

dr Wojciech Hartung, Counsel   

Wojciech  specjalizuje się w zamówieniach publicznych obejmujących  również 
przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP  i koncesji. Zdobytą wiedzę i bogate 
doświadczenie wykorzystuje w praktyce, doradzając w obszarze energetyki, 
infrastruktury publicznej oraz gospodarki komunalnej (w szczególności w zakresie 
gospodarki odpadami i transportu publicznego). Doradza zarówno przedsiębiorcom 
prywatnym, w tym podmiotom zagranicznym, zamawiającym sektorowym, jak również 
stronie publicznej. W ramach wcześniejszych obowiązków (do marca 2009 jako Dyrektor 
Departamentu Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych) był m.in. 
przedstawicielem Polski w instytucjach Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej oraz 
Radzie Unii Europejskiej. Uczestniczył w procesie legislacyjnym dotyczącym 
implementacji nowych dyrektywy unijnych w sprawie zamówień publicznych do Prawa 
zamówień publicznych. Jest członkiem Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych. Wojciech jest również wykładowcą akademickim na 
podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych, m.in. w Szkole Głównej 
Handlowej oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rekomendowany przez 
magazyn Chambers Europe w obszarze Zamówienia Publiczne. 

 

 

Tomasz Michalczyk  |  Senior Associate  

Tomasz specjalizuje się w sprawach dotyczących szeroko pojętej infrastruktury, 
zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradza we wszelkich 
aspektach związanych z prawem zamówień publicznych, na każdym z etapów 
postępowania o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie wykonawców, jak i 
zamawiających. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia 
postępowań przetargowych realizowanych przez podmioty prywatne z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Reprezentuje klientów przed 
Krajową Izbą Odwoławczą, jak również postępowaniach toczących się wskutek 
wniesienia skargi do sądu powszechnego. Rekomendowany przez magazyn Chambers 
Europe w obszarze Zamówienia Publiczne. 

 


