
opiekun merytoryczny i prowadzenie: Grzegorz Pyliński 

20 listopada 2008 r. (czwartek) 

10:00  Otwarcie Warsztatów 

Sesja I 
TEORIA 

Aspekty prawne i projektowane zmiany 

10:10 – 12:00 

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście zlecania usług 
w zakresie utrzymania zieleni 

1) Ogólny zakres zmian przepisów ustawy i aktów wykonawczych 
do ustawy. 

2) Zmiany definicji usług, a takŜe sposobu wskazywania usług w 
art. 5 ust. 1. 

3) Zmiany obowiązków w zakresie publikacji, sprostowania i 
przekazywania ogłoszeń o zamówieniach, minimalne 
przedłuŜanie terminów.  

4) Lista wykonawców prawomocnie skazanych prowadzona przez 
Prezesa UZP. 

5) Nowe przepisy dotyczące podwykonawstwa. 
6) Nowe zasady w zakresie modyfikacji Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i ich wpływ na treść ogłoszenia o 
zamówieniu. 

7) Utrata wadium z powodu nieuzupełnienia dokumentów 
podmiotowych. 

8) Zmiany w zakresie informowania o zamówieniach 
uzupełniających. 

9) MoŜliwość zmiany okresu związania ofertą na wniosek 
wykonawcy.  

10) Zmiany przepisów dotyczących poprawiania omyłek w ofertach. 
11) Informowanie o moŜliwości zmiany umowy w sprawie 

zamówienia publicznego i określenie warunków takich zmian., a 
takŜe przesłanki niewaŜności umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

12) Zmiany zasad kontroli sprawowanej przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

13) Środki ochrony prawnej: przedmiot protestu, terminy na 
wniesienie, ostateczne rozstrzygniecie protestu, odwołania, 
skargi. 

12:00 - 12:30 PRZERWA NA KAWĘ 

Sesja IIY Studium przypadków 

12:30 – 14:30 

Zamówienia publiczne w zieleni na podstawie konkretnych przykładów pod 
kątem popełnianych błędów przez zamawiających 

1) Opis przedmiotu zamówienia – przygotowanie, dozwolone 
modyfikacje, treść umowy 

2) Warunki udziału w postępowaniu 
3) Kryteria oceny ofert 
4) Przygotowanie prawidłowej oferty w postępowaniu o 

zamówienie publiczne 
5) Orzecznictwo Zespołów Arbitrów i Krajowej Izby Odwoławczej w 

zakresie zamówień na usługi w zakresie utrzymania zieleni. 

14:30 – 15:15 Lunch 

15:15 – 16:45 Pytania i dyskusja – omówienie zagadnień zgłaszanych przez uczestników 

16:45 Podsumowanie i zakończenie warsztatów 

* Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie 

 

PROGRAM WARSZTATÓW* 

Zamówienia publiczne w zieleni 
20 listopada 2008 r.,  

Centrum Kongresowe – Hotel IOR***- ul. Węgorka 20, Poznań 


