PROGRAM SZKOLENIA*

Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej

20 luty 2019r.
Centrum Konferencyjne, Golden Floor Plaza
Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
20 luty 2019 r. (środa)
10:00

Otwarcie Szkolenia
WPŁYW

ZMIAN

PRZEPISÓW

USTAWY

PRAWO

ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

W

KONTEKŚCIE ZLECANIA USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA ZIELENI

1. Ogólny zakres zmian przepisów ustawy i aktów wykonawczych do
ustawy
2. Nowe reguły ustalania wartości zamówienia – odmienności w stosunku
do zakazu dzielenia i nakazu sumowania. Dzielenie zamówień na części
3. Szacowanie na potrzeby planowania a szacowanie wartości w
procedurze udzielenia zamówienia
4. Regulacje dotyczące podwykonawstwa

10:00
11:30

11:30

Przerwa na kawę
5. Składanie JEDZ i ofert po elektronizacji
6. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
8. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

12:00
13:45

13:45

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

14:20
15:55

16:00

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 sądów i Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zamówień
na usługi w zakresie utrzymania zieleni.
Zakończenie szkolenia – rozdanie imiennych zaświadczeń
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

Szkolenie kierowane jest do pracowników, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw
związanych z realizacją i przygotowaniem zamówień publicznych w zieleni miejskiej

Prowadzący: Grzegorz Pyliński prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych,
współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu
zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń
z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże
doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006
-2015 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert.

