Nowelizacja Prawa
Zamówień Publicznych
SZKOLENIE DLA PRAKTYKÓW

OPIS SZKOLENIA

LOKALIZACJA

TERMIN

Uﬃcio Primo,

16.06.2016 r.

ul. Wspólna 62, Warszawa

godz. 9:30-17:00

18 kwietnia 2016 r. upłynął termin implementacji Dyrektyw
2014/24/UE i 2014/25/UE regulujących obszar zamówień
publicznych. Opóźnienie w implementacji wywołało chaos
i niepewność co do zastosowania właściwych regulacji,
a (projektowane) przepisy przejściowe nie ułatwiają
zamawiającym zadania.

By zapoznać się ze zmianami i odnaleźć w zawiłościach nowej
regulacji zapraszamy na szkolenie prowadzone przez radców
prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie
zamówień publicznych. Bartłomiej Wachta – lider Zamówień

SZKOLENIE
PRZEZNACZONE JEST DLA:
Przedstawicieli zamawiających: pracowników zamawiających
publicznych, organów kontroli oraz nadzoru
Przedstawicieli wykonawców: osób uczestniczących
w procesie składania ofert w przetargach publicznych

Publicznych według Rankingu Kancelarii Prawniczych
Rzeczpospolitej 2016 oraz Agnieszka Bartczak-Żuraw ekspert i były członek KIO. Oboje posiadają wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu stosowania
przepisów zamówień publicznych.

* W razie zgłoszenia co najmniej 3 uczestników,
czwarta osoba bierze udział nieodpłatnie
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PROGRAM
9

1

Wprowadzenie – wejście w życie nowelizacji

2

Nowe zwolnienia ze stosowania PZP – komu będzie łatwiej?

10

Zamówienia in-house

3

Zasady łączenia i dzielenia zamówień

11

Partnerstwo innowacyjne – co to jest i czy się przyjmie
w praktyce?

4

Nowa zasada: proporcjonalność

12

Rażąco niska cena – nowe przesłanki weryﬁkacji

5

Komunikacja elektroniczna i proﬁl nabywcy

13

6

Nowości proceduralne, w tym: zmiany w zakresie ogłoszeń,
zespoły projektowe, koniec problemów z sobotą

Kryteria oceny ofert – rewolucja, wyczekiwane zmiany i dużo
wątpliwości

14

Zmiany w zakresie zmian i unieważniania umów

15

Poszerzenie przesłanek odwoławczych dla zamówień
podprogowych

16

Przepisy przejściowe – nie takie proste jak zwykle

7

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia –
ułatwienie czy utrudnienie dla wykonawców?

8

Nowości w zakresie warunków udziału w Postępowaniu:
możliwość kształtowania warunków, katalog obligatoryjnych
i fakultatywnych podstaw wykluczenia, nowe zasady
wykazywania spełnienia warunków

Zmiany w trybach postępowania

PROWADZĄCY
BARTŁOMIEJ WACHTA
Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Według rankingu
kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” 2016, najlepszy prawnik w kategorii Prawo Zamówień Publicznych. W zakresie
PZP doradza klientom m.in. z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, infrastrukturalnej oraz IT. Od 15 lat specjalizuje się także w
prawie kontraktów IT, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Prowadzi wykłady m.in. dla Akademii Leona Koźmińskiego,
Polskiej Akademii Nauk oraz wielu Klientów kancelarii. Zrealizował kilkaset szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

AGNIESZKA
BARTCZAK- ŻURAW
Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych,
od 17 lat doradza Klientom zarówno sektora
publicznego, jak i prywatnego.
Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach
odwoławczych i skargowych w dziedzinie
zamówień publicznych reprezentujący zarówno
zamawiających, jak i wykonawców.

MACIEJ ZACKIEWICZ
Ekspert w zakresie prawa IT oraz zamówień
publicznych. Współpracuje z czołowymi ﬁrmami
IT oraz największymi zamawiającymi w kraju,
w tym w obszarze ubezpieczeń i energetyki.
Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu
projektów IT, w tym prowadzonych metodyką
zwinną (Agile / SCRUM). Reprezentuje klientów
Kancelarii w postępowaniach przed KIO.

W latach 2010-2013 członek Krajowej Izby
Odwoławczej.
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