
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PODMIOTACH LECZNICZYCH
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przeanalizujemy najważniejsze zagadnienia z zakresu 

prawa zamówień publicznych, pod kątem jego stosowania przez podmioty lecznicze. W trakcie zajęć zostaną 

omówione zarówno przepisy prawne, jak również praktyczne przykłady i stany faktyczne wraz z wyrokami Krajowej 

Izby Odwoławczej. Wskażemy błędy popełniane podczas przygotowania i prowadzenia postępowania oraz 

podpowiemy na co uważać przy realizacji umów. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Zdobycie i ugruntowanie niezbędnej wiedzy z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych. 

• Zapoznanie uczestników z aktualnymi trendami orzeczniczymi oraz najczęstszymi błędami popełnianymi przez 

zamawiających oraz wykonawców. 

• Omówienie case study, poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie 

przygotowania i realizacji zamówień publicznych w podmiotach leczniczych. 

PROGRAM: 
1. Praktyczne doświadczenia w stosowaniu nowej ustawy prawo zamówień publicznych i ich wpływ 

na postępowania prowadzone przez podmioty lecznicze. 

2. Przygotowanie postępowania przez podmioty lecznicze: 

• Charakter rynku usług medycznych i specyfika zamówień udzielanych przez podmioty lecznicze. 

• Przygotowanie dokumentacji SWZ, w szczególności sposób opisu wymaganych wyrobów medycznych. 

• Podział zamówienia w dostawie wyrobów medycznych. 

• Warunki udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem charakterystyki i wymagań podmiotów leczniczych. 

• Kryteria oceny ofert – najefektywniejsze kryteria, które mogą stosować podmioty lecznicze. 

3. Prowadzenie postępowania przez podmioty lecznicze: 

• Wezwania i wyjaśnienia, w szczególności pod kątem oceny kart katalogowych, broszur oraz innych 

przedmiotowych środków dowodowych dotyczących wyrobów medycznych. 

• Wykluczenie i odrzucenie Wykonawców. Najczęściej spotykane podstawy wykluczenia i odrzucenia oferty 

Wykonawców w postępowaniach prowadzonych przez podmioty lecznicze. 

• Wybór oferty. 

4. Realizacja umowy przez podmioty lecznicze: 

• Uwagi ogólne dotyczące umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów na dostawy wyrobów medycznych. 

• Procedura odbiorowa - odbiór dostawy wyrobów medycznych. 

• Kary umowne – jak podmioty lecznicze mogą skutecznie zastrzec i wyegzekwować kary umowne w dobie 

pandemii COVID -19? 

• Odstąpienie i rozwiązanie umów przez podmioty lecznicze. 

ADRESACI:  
Pracownicy jednostek ochrony zdrowia zajmujący się zamówieniami publicznymi, zakupami dla jednostki; 

pracownicy jst nadzorujący i kontrolujący oraz audytujący jednostki ochrony zdrowia, osoby chcące nabyć wiedzę 

z zakresu zamówień publicznych w branży medycznej. 

PROWADZĄCY:  
Radca prawny posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze wykonawców oraz zamawiających z branży 

medycznej. Obecnie obsługuje m.in. wykonawców produkujących szeroką gamę wyrobów medycznych. Ekspert 

prowadzący wiele szkoleń oraz warsztatów, wykładowca na studiach podyplomowych z prawa zamówień 

publicznych na Politechnice Gdańskiej. Współautor książki o zamówieniach publicznych oraz autor publikacji w 

zakresie prawa zamówień publicznych. 

SZKOLENIE ON LINE 
19 maja 2022 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Zamówienia publiczne w podmiotach leczniczych 
 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
19 maja 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 

finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 533 804 115, fax: (42) 288 12 86 szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym 
w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na 
www.frdl.mazowsze.pl do 16 maja 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


