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SYLABUS 
         

 

1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module 
 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
Zamówienia publiczne 

Kod przedmiotu/ modułu B1.7 

Wydział (nazwa 

jednostki prowadzącej 

kierunek) 

Wydział Studiów Społeczno- Ekonomicznych 

Kierunek studiów Administracja  

Poziom kształcenia  Studia I stopnia 

Profil Praktyczny 

Forma studiów Niestacjonarne 

Rok i semestr studiów Rok III, semestr V 

Rodzaj przedmiotu Moduł do wyboru: Administracja publiczna-samorządowa 

 

1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  

 

Wykł. Ćw. Konw. Lab. 
Sem. 

ZP Prakt. 
Inne ( 

jakie?) 

Liczba pkt ECTS 

9 

godz. 

9 

godz. 
  

 
   

3 

 

 

1.3.  Sposób realizacji zajęć   
×zajęcia w formie tradycyjnej  

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie 

bez oceny) 

Zaliczenie z oceną 

Forma zaliczenia ćwiczeń: 

- zaliczenie pisemne, 

- wykonanie pracy zaliczeniowej, 

- rozwiązywanie kazusów, 

-określenie oceny z zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych. 

Sposób zaliczenia przedmiotu 
Kolokwium 

 

2.Wymagania wstępne 

 

 

brak 
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3. Cele, efekty kształcenia , treści programowe i stosowane metody dydaktyczne 

 

3.1. Cele przedmiotu/modułu  

C1  

Wykład ma na celu  zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami :udzielania 

zamówień publicznych oraz stosowania trybów ujętych w ustawie- Prawo zamówień 

publicznych. 

C2 

Ponadto celem wykładu jest  przybliżenie  statusu podmiotów biorących udział w 

procedurach przewidzianych w ustawie, odpowiedzialności z tytułu naruszenia regulacji 

ustawowej  oraz stosowania środków ochrony prawnej 

 

Celem  ćwiczeń jest: 

- zaznajomienie z terminologią związaną z zamówieniami  publicznymi i jej  utrwalenie 

- nabycie praktycznej umiejętności  w zakresie: 

a) dokonywania oceny prawidłowości stosowania poszczególnych trybów udzielania 

zamówienia 

b) dokonywania oceny czy konkretny podmiot ma status zamawiającego według ustawy-

Prawo zamówień publicznych 

c) wskazywania nieprawidłowości  w stosowaniu przepisów ustawy 

-omawianie przykładów z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej 

 

 

 

3.2  Efekty kształcenia dla przedmiotu/ Modułu 

 

 

EK( EFEKT 

KSZTAŁCENIA) 

 

TREŚĆ EFEKTU KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANEGO DLA 

PRZEDMIOTU (MODUŁU) 

STUDENT: 

ODNIESIENIE DO 

EFEKTÓW  

KIERUNKOWYCH(KEK) 

 EK_01 definiuje  pojęcia występujące w ustawie 

charakteryzuje 

 zasady udzielania zamówień publicznych 

K_WO3 

K_WO2 

              

EK_02 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości  
K_WO7 

K_WO4 

              

EK_03 

rozróżnia przesłanki stosowania poszczególnych 

trybów udzielania zamówień 
K_WO3 

              

EK_04 

charakteryzuje status podmiotów biorących udział 

w procedurach przewidzianych w ustawie 
 

K_UO3 

  EK_05 wskazuje przesłanki stosowania środków ochrony 

prawnej i konsekwencje ich stosowania 
K_WO3 

EK_06 charakteryzuje  umowy w sprawach udzielania 

zamówienia publicznego  

K_WO3 

               

EK_07 

prezentuje zasady odpowiedzialności z tytułu 

naruszenia przepisów ustawy  

K_WO3 

K_WO2 

 

EK_08 analizuje orzecznictwo krajowej izby odwoławczej 

oraz sądowe w sprawach związanych z 

problematyką stosowania ustawy prawo zamówień 

publicznych  

K_UO3 

K_UO4 
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EK_09 Ocenia skuteczność systemu zamówień publicznych  K_UO3 

K_UO8 

K_U13 

EK_10 Kwalifikuje przypadki oraz sankcje z tytułu 

naruszenia przepisów ustawy  

K_U06 

K_U15 

 

              

EK_11 

Zachowuje krytycyzm w ocenie rozwiązań 

prawnych dotyczących zamówień publicznych  

K_KO2 

K_KO7 

 

EK_12 

Dyskutuje o wadach i zaletach obowiązującej 

regulacji zamówień publicznych  

 

K_KO6 

K_KO9 

 

 

 

3.3 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu  

Treści merytoryczne 

W1- Pojęcie prawa zamówień publicznych i jego rola  w gospodarce. 

Instrumenty prawne regulujące system zamówień publicznych w Polsce 

i ich ewolucja. Instrumenty prawne regulujące system zamówień 

publicznych w Unii Europejskiej 

1 godz. 

W2-Zakres podmiotowy ustawy i  przedmiotowy stosowania ustawy; 

dostawy, roboty budowlane, usługi 

-wyłączenia stosowania ustawy(całkowite i częściowe) 

-progi kwotowe  

-zamówienia wielorodzajowe 

1 godz. 

W3--Zasady udzielania zamówień; zasada prymatu trybów 

przetargowych, równości przedsiębiorców, jawności ,przejrzystości, 

bezstronności i obiektywizmu, pisemności, uczciwej konkurencji 

2 godz. 

W4-Tryby udzielania zamówień; przetarg nieograniczony, ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog 

konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja 

elektroniczna  

 

1 godz. 

W5 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; opis przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości 

zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 

1 godz. 

W6-Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

- obowiązki zamawiającego 

- wspólne udzielanie zamówienia 

-podwykonawstwo 

- wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu 

- komisja przetargowa 

- dopuszczalność ubiegania się o zamówienie 

1 godz. 
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- wykluczenie wykonawców 

W7- Umowy w sprawie zamówień publicznych 

 

1 godz. 

W8- Środki ochrony prawnej 

- ewolucja systemu środków ochrony prawnej 

-rodzaje środków ochrony prawnej 

- podmioty upoważnione do wnoszenia środków odwoławczych 

- zasady postępowania odwoławczego 

- podmioty rozpoznające  środki odwoławcze 

Kontrola udzielania zamówień publicznych. 

1 godz. 

 

 SUMA GODZIN 9 godz. 

 

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych,  zajęć 

praktycznych  

 

Treści merytoryczne  

ĆW1-Ogólna charakterystyka postępowania  o udzielenie zamówienia 

publicznego. Wszczęcie postępowania, zasady dotyczące ogłoszeń, opis 

przedmiotu zamówienia. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia 

1 godz. 

ĆW2 -Złożenie oferty, odrzucenie oferty przetargowej, wybór 

najkorzystniejszej oferty, aukcja elektroniczna, unieważnienie 

postępowania. Sporządzanie oferty 

2 godz. 

ĆW3-Specyfikacja istotnych warunków zamówienia-znaczenia struktura 

,treść. 

 

 1 godz. 

ĆW4- Zamówienia publiczne na tle instytucji pokrewnych.  1godz. 

ĆW5- Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy   1 godz. 

ĆW6- Status Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Organizacja Urzędu 

Zamówień Publicznych 

 1 godz. 

ĆW7 –Rozwiązywanie  kazusów, omawianie najciekawszych orzeczeń 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

  2 godz. 

SUMA GODZIN 9 godz. 

 

3.4 Metody dydaktyczne  
Ćwiczenia: prezentacja multimedialna, analiza i interpretacja tekstów źródłowych,                                     

praca w grupach, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie kazusów 

 

Wykład konwersatoryjny 

 

    4.       Metody i kryteria oceny  
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    4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

 

Symbol efektu 

 

Metody oceny efektów kształcenia 

( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin 

pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w 

trakcie zajęć) 

Forma zajęć 

dydaktycznych ( 

w, ćw, …) 

EK_ 01  Kolokwium Wykład 

EK_ 02 Kolokwium Wykład 

EK_03 

 

Kolokwium Wykład  

EK_04 Kolokwium Wykład  

EK_05 Kolokwium Wykład 

EK_06 Kolokwium Wykład 

EK_07 Kolokwium Wykład 

EK_08 Obserwacja w trakcie zajęć  Ćwiczenia 

EK_09 Obserwacja w trakcie  Ćwiczenia 

EK_10 Obserwacja w trakcie zajęć Ćwiczenia 

EK_11 Dyskusja Ćwiczenia 

EK_12 Dyskusja Ćwiczenia 

 

 

4.2  Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) 

 

 

Arkusz egzaminacyjny zawiera 15 pytań.Za każde pytanie student uzyskuje 1 punkt. Do 

zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie 8 punktów. Kryteria oceny: kompletność 

odpowiedzi, poprawna terminologia, aktualny stan prawny. 

 

 

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w 

godzinach oraz punktach ECTS 
 

Aktywność Liczba godzin/ nakład pracy studenta 

godziny zajęć wg planu z nauczycielem Wykład – 9 godz. 

Ćwiczenia-9godz. 

przygotowanie do zajęć 20 godz. 

udział w konsultacjach   5 godz. 
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czas na napisanie referatu/eseju 15 godz. 

przygotowanie do zaliczenia 15 godz. 

udział w zaliczeniu  

Inne (jakie?)  

SUMA GODZIN 73 godz. 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW 

ECTS 

3 
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