
opiekun merytoryczny i prowadzenie: Grzegorz Pyliński 
 

15 grudnia 2009 r. (wtorek) 

10:00  Otwarcie Szkolenia 

10:05 – 12:00 

Zamówienia publiczne w zieleni 

1) Opis przedmiotu zamówienia – przygotowanie, dozwolone modyfikacje, 

treść umowy 

2) Warunki udziału w postępowaniu 

3) Kryteria oceny ofert 

4) Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zamówień na usługi w 

zakresie utrzymania zieleni. 

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście zlecania usług 

w zakresie utrzymania zieleni. 

Ogólny zakres zmian przepisów ustawy i aktów wykonawczych do ustawy. 

1. Nowe definicje w ustawie Pzp, 

2. Zmiany w zakresie usług niepriorytetowych – usługi szkoleniowe, 

gastronomiczne, hotelarskie, prawnicze i inne, 

3. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu. 

-Wprowadzenie moŜliwości powoływania się przez wykonawcę na wiedzę, 

doświadczenie oraz zdolności finansowe innych podmiotów (podwykonawcy). 

-Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania 

(rozszerzenie katalogu przestępstw za prawomocne skazanie, których 

wykonawca podlega wykluczeniu). 

4. Modyfikacja dotycząca zasad wyjaśniania SIWZ. 

5. Nowe regulacje w zakresie wadium - wprowadzenie obowiązku zwrotu wadium 

wykonawcom juŜ po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

6. Nowe terminy składania ofert w postępowaniach krajowych 

7. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 

8. Zmiany terminów na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

12:00 - 12:30 Przerwa na kawę 

12:30 – 14:30 

9. Wprowadzenie zakazu tylko istotnych zmian zawartych umów w sprawie 

zamówienia publicznego. 

10. Uchylenie ustawowego nakazu Ŝądania zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy. 

11. MoŜliwość wprowadzenia zaliczek na poczet wynagrodzenia wykonawcy. 

12. Zmiany w obowiązkach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

13. UniewaŜnienie umowy 

14. Zmiany w wysokości opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby 

Odwoławczej. 

15. Rewolucyjne zmiany w środkach ochrony prawnej – likwidacja protestu, 

kompetencje KIO, odwołujący, zamawiający i przystępujący 

16. Przepisy przejściowe 

14:30 – 15:15 Obiad 

15:15 – 16:45 Panel Dyskusyjny – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia 

16:45 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 

* Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie 

 

Program szkolenia* 

Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej 
w świetle nowelizacji ustawy 

15 grudnia 2009 r., Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118, Poznań  


