
Studia podyplomowe Zamówienia publiczne w robotach budowlanych 

 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów podyplomowych: 

 Będzie znał podstawowe regulacje prawne warunkujące umożliwienie: kierowania procesem inwestycyjnym, 
w tym  rozpoznawaniem ryzyk związanych  z jego  przygotowaniem, realizacją, rozliczaniem oraz nadzorem 
nad realizacją umów na: wykonanie prac projektowych, wykonanie robót budowlanych, w tym w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” 

 Opanuje w pełnym zakresie zasady sprawowania  kontroli nad realizacją obowiązków  wykonawców, którzy 
uzyskali zamówienie (zawarli umowy) na opracowanie dokumentacji projektowej lub Programu Funkcjonalno 
–Użytkowego w postępowaniach  prowadzonych w oparciu o przepisy  ustawy Prawo zamówień  publicznych 
po nowelizacji; 

 Zostanie szczegółowo zapoznany z etapami prawidłowego przygotowania, realizacji  i rozliczania projektów 
infrastrukturalnych, zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC oraz znowelizowanymi przepisami Prawa 
zamówień publicznych i Prawa budowlanego 
 

 Pozna prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego, opraco- wujących: Studium Wykonalności 
Inwestycji, dokumentację projektową, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz realizujących  roboty 
budowlane (Wykonawca), pełniących nadzór nad realizacją inwestycji (Inwestor –Inspektorzy Nadzoru, 
Projektant – nadzór autorski, Inżynier Kontraktu/ Inwestor Zastępczy, Kierownik Jednostki Realizującej 
Projekt (JRP), kierownik budowy, kierownicy robót); 

 Będzie potrafił przygotować i opracować dokumenty (SIWZ, JEDZ, projekt umowy) niezbędne do złożenia 
oferty przez Projektanta oraz wykonawcę robót budowlanych,  

 Pozna wzorcowe zasady dokonywania  oceny ofert  Wykonawców od strony merytorycznej i formalnej; 

 Nauczy się jak poprawnie opracować wzorcową  umowę na wykonanie opracowanie dokumentacji 
projektowej, z zabezpieczeniem: dokonywania zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej, udzielania 
odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania procedury, pełnienie nadzoru autorskiego, z 
wykorzystaniem warunków kontraktów rekomendowanych przez UZP oraz b.WWPE i przewidywanymi 
zmianami   w umowie (art.144 ust.1 upzp, w tym umów według  warunków kontraktowych  FIDIC oraz 
rekomendowanych przez UZP oraz b.WWPE; 

 Uświadomi sobie potrzebę należytego zabezpieczenia wykonania umowy  na opracowanie dokumentacji 
projektowej w tym: zapewnienie nadzoru autorskiego, przeniesienia autorskich praw majątkowych na ściśle 
określonych polach eksploatacji, ubezpieczenia kontraktu, weryfikacji dokumentacji projektowej przez 
wyspecjalizowane podmioty oraz prawi- dłowego dokumentowania przebiegu prac projektowych  (etapów 
umowy)  z uwzględnieniem możliwości powstania ewentualnego sporu na tle prawidłowości wykonania 
umowy 

 Uświadomi sobie potrzebę należytego zabezpieczenia wykonania umowy  na wykonanie robót budowlanych, 
w tym: zapewnienie nadzoru inwestorskiego (inspektorzy Nadzoru) lub zawarcia umowy na pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego, ubezpieczenia kontraktu, weryfikacji poprawności 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu 
robót budowlanych (harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego ) z wykorzystaniem warunków 
kontraktów rekomendowanych przez UZP oraz b.WWPE i przewidywanymi zmianami w umowie (art.144 
ust.1 upzp, w tym umów według  warunków kontraktowych  z uwzględnieniem możliwości powstania 
ewentualnego sporu na tle prawidłowości wykonania umowy; 

 Zrozumie zasady prowadzenia postępowania na zakup dokumentacji projektowej lub Programu 
Funkcjonalno- Użytkowego (w  trybach podsta- wowych –przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony) 
oraz w trybie  negocjacji z ogłoszeniem, ( tryby:negocjacje bez ogłoszenia , zamówienie z wolnej ręki  – 
wyłącznie w przypadkach, kiedy spełnione będą przesłanki ustawowe) w oparciu o przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych 



 Zrozumie zasady prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, w tym w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” ( w trybach podsta wowych –przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony oraz w 
trybie negocjacji z ogłoszeniem, (tryby: negocjacje bez ogłoszenia , zamówienie  z wolnej ręki  – wyłącznie w 
przypadkach, kiedy spełnione będą przesłanki ustawowe) w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 Będzie znał podstawowe regulacje prawne warunkujące umożliwienie dokonania zakupu dokumentacji 
projektowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy 
Kodeks cywilny wraz z  rozpoznawaniem ryzyk związanych z przygoto- waniem opisu przedmiotu zamówienia 
(OPZ),  a jednocześnie   z wykorzy staniem nowych możliwości dokonywania opisu przedmiotu zamówienia 
dla robót budowlanych wynikających ze znowelizowanej ustawy Pzp, prowadzeniem postepowania  i 
realizacją  umowy. 

 Będzie znał podstawowe regulacje prawne warunkujące umożliwienie udzielenie zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, w tym w formule „zaprojektuj i wybuduj”  zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny wraz z rozpoznawaniem ryzyk 
związanych z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), a jednocześnie   z wykorzystaniem 
nowych możliwości dokonywania opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych 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 dokumentacji projektowej w oparciu o 
znowelizowane przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych Opanuje w zakresie niezbędnym do 
weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert (JEDZ- w progach unijnych) 
obowiązki wykonawcy robót budowlanych, w tym w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o 
znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  

 Zdobędzie niezbędną  wiedzę w zakresie stosowania przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących usług 
projektowania architektonicznego    i wykonawstwa robót budowlanych  w zakresie nieuregulowanym w 
ustawie Prawo zamówień publicznych 

 Uświadomi sobie potrzebę zabezpieczenia poprawnego, należnego wykonania umowy, zabezpieczającego 
interes Zamawiającego i Wykonawcy na zakup dokumentacji projektowej  oraz prawidłowego 
dokumentowania przekazania i odbioru dokumentacji ( weryfikacja przez podmiot trzeci) z uwzględnieniem 
możliwości powstania ewentualnego sporu na tle prawidłowości wykonania umowy. 

 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. 


