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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

3.00
4

Semestry

2

3

WIL BUD oIIN E1 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

4

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi i zasadami udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane
Cel 2 Zapoznanie studentów z procedurami udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane

Kod archiwizacji: 7CDD1798

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Poznanie zasad sporządzania i analizy dokumentacji przetargowej, siwz dla potrzeb przygotowania postępowania jak również przygotowania ofert
Cel 4 Zapoznanie studentów ze środkami ochrony prawnej wykonawców w sprawach o zamówienie publiczne na
roboty budowlane

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawy prawa budowlanego, znajomość dokumentacji projektowej
2 Podstawy kosztorysowania

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Poznanie zasad i procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane
EK2 Umiejętności Umiejętność analizy przepisów prawnych w postępowaniach o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
EK3 Umiejętności Umiejętność analizy dokumentacji przetargowej dla celów przygotowania oferty
EK4 Wiedza Wiedza z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowej

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Regulacje prawne w zamówieniach publicznych. Zakres stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych. Podstawowe definicje. Progi kwotowe w zamówieniach
publicznych

2

W2

Zasady udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane

2

W3

Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych. Ogłoszenie postępowania,
podstawowe dokumenty. Wykluczenie z postępowania

4

W4

Tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane - procedury
i przesłanki stosowania

2

W5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako podstawowy dokument
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2

W6

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Dokumentacja projektowa.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Program
funkcjonalno użytkowy. Stosowanie norm. Rozwiązania równoważne. Najczęściej
popełniane błędy w opisie przedmiotu zamówienia

4

W7

Ustalanie wartości robót na roboty budowlane (roboty dodatkowe, zamówienia
uzupełniające, zamówienia częściowe,

2
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W8

Warunki udziału w postępowaniu. Opis warunków udziału w postępowaniu. Opis
sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.

4

W9

Ocena właściwości wykonawców. Badanie i ocena ofert. Kryteria oceny ofert
w zamówieniach na roboty budowlane. Poprawianie omyłek. Rażąco niska cena

2

W10

Umowy o roboty budowlane. Wynagrodzenie wykonawcy. Określenie przedmiotu
umowy. Terminy w umowach o roboty budowlane. Podmioty uczestniczące
w procesie budowlanym - zakres obowiązków. Rękojmia i gwarancja.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zmiany w umowach o roboty
budowlane. Zasady zatrudniania podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia
na roboty budowlane w zamówieniach publicznych

4

W11

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. Kontrola zamówień
publicznych

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Dyskusja
N3 Zadania tablicowe
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

60

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Zaliczenie kolokwium na min. 51%

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 2
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Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Zaliczenie kolokwium na min. 51%

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Zaliczenie kolokwium na min. 51%

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Zaliczenie kolokwium na min. 51%

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W17, K_K06

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9
w10 w11

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K_W17, K_K06

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9
w10 w11

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K_W17, K_K06

Cel 3

w3 w4 w5 w6 w7
w8 w9 w10

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K_W17, K_K06

Cel 3

w5 w6 w7 w8 w9
w10

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Grochalska D., Leszczyński Z., Wiktorowska E. — Zamówienia publiczne na roboty budowlane, Wrocław,
2010, PRESSCOM Sp. z o.o.

Literatura dodatkowa
[1 ] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zm.
[2 ] Obowiązujące akty wykonawcze do Ustawy
[3 ] publikacje Urzędu Zamówień Publicznych; www.uzp.gov.pl
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Renata Kozik (kontakt: rkozik@izwbit.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Renata Kozik (kontakt: rkozik@ztob.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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