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Nowe Prawo zamówień publicznych #3 –
najważniejsze kwestie i zmiany w zakresie dokumentów
Zaproszenie kierujemy do
osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia
publicznego w sektorze infrastrukturalnym (prawnicy, specjaliści ds. ofertowania etc.).
W trakcie spotkania postaramy się podpowiedzieć, jak uporać się z praktycznymi
problemami, które najczęściej pojawiają się przy okazji składania ofert/dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia.

ZAREJESTRUJ SIĘ
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Nowe Prawo zamówień publicznych, w trakcie którego
omawiamy skutki wejścia w życie nowej ustawy Pzp, w tym aktów wykonawczych do tej ustawy.
Tym razem podczas webinaru omówimy najważniejsze kwestie i zmiany w zakresie dokumentów,
jakich Zamawiający może żądać od Wykonawców.

Podczas webinaru odpowiemy m.in. na następujące pytania
związane z problematyką dokumentów składanych przez
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.0

Czy członek Zarządu przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce, który zamieszkuje zagranicą,
powinien złożyć informacje pochodzącą z polskiego KRK czy też zagranicznego?
Jak regulowało to poprzednie, a jak nowe rozporządzenie dot. składanych w postępowaniu
dokumentów?
2.0 Co w sytuacji, w której w kraju siedziby wykonawcy zagranicznego nie wydaje się
dokumentów potwierdzających brak karalności (nie odnoszą się one do wszystkich
przypadków) – jaki dokument należy złożyć i z którego kraju?
3.0 Jaką formę, zakres i przez kogo powinien być podpisany rachunek zysków i strat?
Czy w tej sytuacji wiążąca jest dla wykonawców ustawa o rachunkowości, inne
jeszcze przepisy, czy też przedsiębiorcy powinni kierować się treścią rozporządzenia?
4.0 Czy pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza za zgodność z oryginałem
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest wystarczające do złożenia oferty?
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Kancelaria JDP – świadczy doradztwo prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów na wszystkich
etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zwykłych i sektorowych), w szczególności w
sektorze infrastrukturalnym, energetycznym i usługowym. Jesteśmy uznawani za liderów w tym obszarze i
prowadzi największe postępowania w przetargach infrastrukturalnych w kraju. JDP każdego roku bierze
udział w kilkudziesięciu postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, doprowadzając
niejednokrotnie do precedensowych wyroków.
Kancelaria JDP reprezentuje Klientów w licznych sporach sądowych. Aktualnie prowadzi ponad 100
postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych o
łącznej wartości przedmiotów sporu przekraczającej 2,5 mld PLN.
Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global,
Chambers Europe i Legal 500, a jej partnerzy i szefowie praktyk zajmują czołowe miejsca w kategoriach:
Public Procurement, Construction; Dispute Resolution, Arbitration, Real Estate i Commercial,
Corporate & M&A.

Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Udział w webinarze jest bezpłatny.

