
 

ZASADY PODMIOTOWEJ KWALIFIKACJI WYKONAWCÓW 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Podmiotowa kwalifikacja wykonawców jest kluczowym obszarem każdego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Właściwy dobór przez zamawiającego warunków udziału 
w postępowaniu, jak również podstaw wykluczenia oraz ich poprawna weryfikacja na etapie 
badania ofert, stanowić ma gwarancję wyboru wykonawcy zapewniającego należyte wykonanie 
zamówienia. Ryzyko związane z nieprawidłowym określeniem warunków podmiotowej 
kwalifikacji oraz zakresu dokumentów, którymi wykonawcy mają potwierdzić spełnienie tych 
warunków może skutkować wyborem wykonawcy, który poprzez brak adekwatnych zasobów, 
wiedzy, doświadczenia, czy kwalifikacji nie będzie w stanie wykonać zamówienia publicznego. 
Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego szczegółowo omówimy zasady dotyczące 
podmiotowej kwalifikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz podstawy jego wykluczenia z postępowania.  

 
 
CELE I KORZYŚCI: 

 Zdobycie niezbędnej wiedzy oraz szeregu praktycznych wskazówek w zakresie zasad 
określania proporcjonalnych, adekwatnych oraz niedyskryminujących warunków udziału 
w postępowaniu. 

 Praktyczne omówienie zagadnień dotyczących dokumentów podmiotowych jakich 
zamawiający może żądać od wykonawców, w szczególności ich rodzaju, formy, zakresu oraz 
terminów składania i uzupełniania. 

 Usystematyzowanie wiedzy nt. ustawy Prawo zamówień publicznych, które umożliwi 
praktyczne wykorzystanie przepisów i zasad dotyczących przygotowania oraz 
przeprowadzenia postępowania w kontekście zasad podmiotowej kwalifikacji 
wykonawców. 

 Otrzymanie praktycznych wskazówek z zakresu przygotowywania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego i weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu.  

 Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu tematu zajęć.  
 
PROGRAM: 
1. Warunki udziału w postępowaniu: 

 Definicja i cel określania warunków udziału w postępowaniu. 

 Warunki udziału - Prawo czy obowiązek zamawiającego? 

 Warunki proporcjonalne, niedyskryminujące oraz adekwatne do przedmiotu 
zamówienia. Przykłady dobrych praktyk oraz nieprawidłowości. 

2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 Obligatoryjne podstawy wykluczenia. 
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 Fakultatywne podstawy wykluczenia - obowiązki informacyjne o ich zastosowaniu. 

 Instytucja self-cleaning w Prawie zamówień publicznych. 

 Uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od wykluczenia wykonawcy 
z postępowania mimo stwierdzania podstaw wykluczenia. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia: 

 Oświadczenie wstępne – forma, termin i zasady składania oraz uzupełniania. 

 „Odwrócona” procedura badania oświadczeń wstępnych w przetargu nieograniczonym. 

 Podmiotowe środki dowodowe - wykaz i zakres żądanych dokumentów, ich aktualność 
oraz termin i zasady składania (uzupełniania). 

 Jak poprawnie zdefiniować „możliwość żądania podmiotowych środków 
dowodowych”? 

 Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 Podwykonawcy oraz tzw. podmioty trzecie a podmiotowa kwalifikacja. 

 Odstąpienie od żądania złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
4. Podmiotowa kwalifikacja wykonawców a umowa o zamówienie publiczne: 

 Skutki zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta podlegała odrzuceniu. 

 Obligatoryjne klauzule w umowie o zamówienie publiczne dot. podwykonawstwa. 

 Zmiana wykonawcy oraz podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia. 
5. Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi.  
 
ADRESACI:  
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zaangażowani w czynności związane 
z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej, członkowie komisji przetargowych, jak 
również osoby odpowiedzialne za kształtowanie postanowień umowy o zamówienie publiczne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

ZASADY PODMIOTOWEJ KWALIFIKACJI WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
14 lutego 2023 r. Szkolenie w godzinach 9:30-14:30 

  

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań 
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia.  

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24 
renata.bak@okst.pl; szkolenia@okst.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 przesłanie faktury i certyfikatu 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.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl  do 
8 lutego 2023 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 ____________________________________ 

http://www.okst.pl/

