
          

 

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

oraz 

Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu 

zapraszają na seminarium: 

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - 
prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia  

po zmianach 
 

Poznań, 28 kwietnia 2016 roku, g. 10:00 

Sala W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, bud. C 

 
W programie: 

 wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 r. Nr 2014/24/UE, poprzez zmianę 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 nowe definicje w ustawie Prawo zamówień publicznych (cykl życia, 
oznakowanie, środki komunikacji elektronicznej, najkorzystniejsza oferta), 

 wyłączenia stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych oraz nowe 
przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (zamówienia  
in-house), 

 komunikacja zamawiającego z wykonawcami, 

 ustalanie wartości szacunkowej zamówienia,   

 zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia,  

 ogłoszenia w sprawie zamówień publicznych, plany postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na najbliższy rok finansowy, 

 wspólne prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

 warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania - nowe 
spojrzenie. Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. Poleganie na potencjale innych podmiotów, 

 jednolity Europejski Dokument Zamówienia, 

 przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, 

 odrzucenie oferty - rażąco niska cena lub koszt, 

 kryteria oceny ofert po zmianach, 

 nowy tryb - ustanowienie partnerstwa innowacyjnego, 



 zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi, 

 zmiana i unieważnienie umowy w sprawie zamówień publicznego,  

 zmiany dotyczące odwołań do KIO. 
 
Przewidywany czas trwania seminarium wraz z przerwą kawową: 4 godziny. 
 
Prelegent: 

Mec. Michał Prętnicki, Specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego oraz 
prawa gospodarczego, z uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień 
publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada doświadczenie  
w przygotowywaniu opinii i audytów prawnych dotyczących regulaminów udzielania 
zamówień publicznych i niepublicznych w spółkach komunalnych oraz  
w opracowywaniu ww. regulaminów. Reprezentant wykonawców w sporach 
toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień 
Publicznych. Doradca w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów oraz 
zabezpieczaniu wierzytelności. 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
stypendysta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Southampton (Anglia), absolwent 
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Leicester w Anglii (LLM). 

 


