
Studia podyplomowe Zamówienia publiczne w IT 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów podyplomowych: 

 Będzie znał podstawowe regulacje prawne warunkujące umożliwienie: kierowania 

projektami informatycznymi, rozpoznawaniem ryzyk związanych z przygotowaniem , 

prowadzeniem postepowania i realizacją  umowy; 

 Opanuje w pełnym zakresie  zasady sprawowania  kontroli nad obowiązkami   wykonawców, 

którzy uzyskali zamówienie (zawarli umowy) na budowę/zakup Systemu IT i/lub zakup 

sprzętu komputerowego (IT) w postępowaniach  prowadzonych w oparciu o przepisy  ustawy 

Prawo zamówień  publicznych po nowelizacji; 

 Pozna prawa i obowiązki uczestników procesu realizacji systemu IT , opracowania analizy 

wdrożeniowej, wykonania koncepcji wdrożenia , budowy systemu IT i jego dalszej 

eksploatacji (inwestor, kierownik projektu, jednostka projektowa/ zespół projektowy , 

wykonawca, audytor  informatyczny); 

 Będzie potrafił przygotować i opracować dokumenty niezbędne  do przygotowania oferty, 

dokonania oceny oferty od strony merytorycznej i formalnej; 

 Nauczy się jak poprawnie opracować  umowę na wykonanie koncepcji wdrożenia, wdrożenie 

systemu, opiekę techniczną i wsparcie, serwis posprzedażny, w tym umowy z 

wykorzystaniem warunków kontraktów rekomendowanych przez UZP oraz b.WWPE; 

 Uświadomi sobie potrzebę zabezpieczenia wykonania umowy na zakup systemu 

informatycznego  oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu prac(etapów/faz) z 

uwzględnieniem możliwości powstania ewentualnego sporu na tle prawidłowości wykonania 

umowy; 

 Zrozumie zasady prowadzenia postępowania na zakup systemów informatycznych, ich 

rozbudowę i modyfikację w trybach ustawy prawo zamówień publicznych ( tryby 

podstawowe –przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony oraz negocjacje z ogłoszeniem, 

negocjacje bez ogłoszenia ,dialog konkurencyjny,  partnerstwo innowacyjne, zamówienie  z 

wolnej ręki) 

 zdobędzie  niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych, informacji 

niejawnych oraz bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. 

 Będzie znał podstawowe regulacje prawne warunkujące umożliwienie dokonania zakupu 

sprzętu komputerowego zgodnie z przepisami ustawy Pzp, rozpoznawaniem ryzyk 

związanych z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia (OPZ),  a jednocześnie   z 

wykorzystaniem nowych możliwości dokonywania opisu przedmiotu zamówienia 

wynikających ze znowelizowanej ustawy Pzp, prowadzeniem postepowania i realizacją  

umowy. 



 Opanuje w zakresie niezbędnym do weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu oraz ofert (JEDZ- w progach unijnych) obowiązki wykonawcy/ dostawcy 

sprzętu komputerowego  w oparciu o znowelizowane przepisy  ustawy Prawo zamówień  

publicznych po nowelizacji. 

 Pozna prawa i obowiązki uczestników procesu dostawy i konfiguracji sprzętu IT, zasady ich 

odbioru, rodzaje i zasady prowadzenia i dokumentowania wyników testów, obowiązki 

wykonawcy wynikające z zawartej umowy na dostawę sprzętu, w tym konfiguracja sprzętu, 

jego  uruchomienie, testowanie dostarczonego sprzętu i oprogramowania, serwisowanie  

posprzedażne. 

 Będzie potrafił przygotować i opracować dokumenty i oświadczenia  niezbędne  do 

przygotowania oferty, dokonania oceny oferty od strony merytorycznej i formalnej z 

uwzględnieniem b. istotnych zmian wprowadzonych nowelizacja ustawy Pzp. 

 Nauczy się jak poprawnie opracować wzorcową  umowę na wykonanie dostawy sprzętu 

komputerowego, dostawy serwerów, dostawę części zamiennych do sprzętu IT, z 

zabezpieczeniem  serwisu posprzedażnego, w tym umowy z wykorzystaniem warunków 

kontraktów rekomendowanych przez UZP oraz b.WWPE i przewidywanymi zmianami   w 

umowie (art.144 ust.1 upzp). 

 Uświadomi sobie potrzebę zabezpieczenia poprawnego, należnego wykonania umowy, 

zabezpieczającego interes Zamawiającego i Wykonawcy na zakup sprzętu IT oraz 

prawidłowego dokumentowania przekazania i odbioru sprzętu wraz z oprogramowaniem 

(lub bez oprogramowania z uwzględnieniem możliwości powstania ewentualnego sporu na 

tle prawidłowości wykonania umowy. 

 Zrozumienie  zasady prowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego ( wraz  

oprogramowaniem/lub bez oprogramowania), części zamiennych  w trybach ustawy prawo 

zamówień publicznych ( tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony 

oraz negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie 

z wolnej ręki). 

 zdobędzie  niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych, informacji 

niejawnych oraz bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. 

 Zdobędzie podstawowe informacje na temat regulacji karno- prawnych w obszarze ścigania 

przestępstw korupcyjnych. 

 Pozna zasady dobrej i złej praktyki anty-korupcyjnej. 

 Nauczy się rozpoznawać zachowania i regulacje sprzyjające korupcji. 

 Zdobędzie niezbędne informacje pozwalające na prewencje antykorupcyjną w obszarze 

zamówień publicznych, w szczególności w zakresie IT. 

 Będzie potrafił określić swoją pozycję  w systemie oraz narzędzia Obrony przed korupcją lub 

w związku korupcją. 

 Zdobędzie umiejętności pozwalające na poprawne zachowanie w sytuacjach zagrożeń 

korupcyjnych. 


