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Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w dniach 11 kwietnia 2016 r. i 12 kwietnia 2016 r. (termin do wyboru) Regionalna 

Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.: 

 

Praktyczne skutki nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych 
- w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 

 
Szkolenie poświęcone będzie omówieniu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, które mają na celu 

wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

W odniesieniu do zamówień publicznych o wartości powyżej tzw. progów UE w roku 2014 przyjęto nowe regulacje 

koordynujące krajowe procedury udzielania zamówień w celu zagwarantowania, że zasady traktatowe mają praktyczne 

zastosowanie tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki transportu i usług pocztowych. Kraje członkowskie są 

zobowiązane implementować ww. dyrektywy do krajowych porządków do dnia 18 kwietnia 2016 r.  

 

 
Szkolenie prowadzić będzie Krzysztof Puchacz (prawnik, specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych  
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej, autor wielu publikacji 
dotyczących PZP, współpracownik wydawcy miesięcznika „Przetargi publiczne”).  
 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  
(ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia w każdym dniu szkolenia - 9.30. 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (z zaznaczonym wyborem terminu) przesyłać należy (wyłącznie w formie 
elektronicznej lub faksem) do RIO w Zielonej Górze do dnia 5 kwietnia 2016 r. fax: (68) 329 19 03; e-mail: 
wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 
0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19. 

 

Z poważaniem 

Prezes Izby  

(-) Ryszard Zajączkowski 
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Szkolenie 

Praktyczne skutki nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych 
- w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 

 

Termin: 11 kwietnia 2016 r.      lub      12 kwietnia 2016 r.    

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia (w każdym dniu): 9.30 

Prowadzący: Krzysztof Puchacz 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 180 zł/os.  

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do dnia 5 kwietnia 

2016 r.: fax: (68) 329 19 03; e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl 

 
PROGRAM 

1. Omówienie podstawowych zasad wyboru wykonawców zamówień publicznych wynikających z nowych dyrektyw tj. dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki transportu i usług pocztowych. 

2. Nowe definicje ustawowe. 
3. Zamówienia IN HOUSE. 
4. Reguły dotyczące zamówień mieszanych. 
5. Elektronizacja zamówień publicznych (od 2018 r.) polegająca na wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej 

między wykonawcą i zamawiającym. 
6. Przepisy przejściowe określające sposób komunikacji z wykonawcami do 2018 r. 
7. Warunki udziału w postępowaniu po zmianach, w tym nowe zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich.  
8. Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne). 
9. Tzw. selfcleaning (możliwość wyeliminowania przez wykonawcę podstaw wykluczenia go z udziału w postępowaniu). 
10. Jednolity europejski dokument zamówienia, jako sposób dokumentowania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

wykluczenia. 
11. Tzw. „procedura odwrócona” oceny podmiotowej wykonawcy. 
12. Nowe zasady opisu przedmiotu zamówienia, w tym zakaz dyskryminacji wykonawców ze względu na nieposiadanie 

odpowiednich certyfikatów przy zapewnieniu, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
zamawiającego. 

13. Kryteria oceny ofert (cena, koszt, jakość lub funkcjonalność). 
14. Weryfikacja rażąco niskiej ceny po nowelizacji.  
15. Zmiany w trybach negocjacyjnych tj. negocjacjach bez ogłoszenia i zamówieniu z wolnej ręki. 
16. Nowe przesłanki odrzucenia ofert. 
17. Zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom - ułatwienia udzielania zamówień w częściach. 
18. Wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne - nowe przesłanki 

umożliwiające dokonanie modyfikacji postanowień umownych czy też wypowiedzenia umów. 
19. Uproszczenie procedur przy udzielaniu tzw. zamówień społecznych.  
20. Rozszerzenie możliwości wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej tzw. progów UE. 
21. Omówienie wszystkich pozostałych zmian mających praktyczny wpływ na prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne. 
 

 
 
 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

Praktyczne skutki nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych 
- w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 

Terminy:  □ 11 kwietnia 2016 r.  lub          □ 12 kwietnia 2016 r. 

 

 

………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

 (NIP) 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

………………………………………………… 
(zgłaszający) 
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