
ZAPROSZENIE 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe, którego tematem będą: 

 
ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – JAK SIĘ DO NICH 
PRZYGOTOWAĆ?  
 
23 marca 2016 roku (środa) w godzinach 9:15 - 12:30 
 
Rondo ONZ 1, piętro 21 (biuro kancelarii DZP w Warszawie)  
 
 
Porozmawiamy o najważniejszych, z punktu widzenia wykonawców, zmianach w 
ustawie Prawo  zamówień publicznych, które będą miały miejsce do 18 kwietnia 2016 r.  
Zostaną omówione: 
 
 zakres  niezbędnych zmian wynikający z dyrektyw unijnych, jak również projektu tzw. 

„małej nowelizacji” ustawy PZP przygotowanego przez Min. Rozwoju;    
 konsekwencje proponowanych zmian z punktu widzenia przedsiębiorców.  
 
 
Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.  
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy możliwość organizacji śniadania także w kolejnych 
terminach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie będzie przeprowadzone w języku polskim.  

 

RSVP: 

do 17 marca 2016 r.  
e-mail: 

Magdalena.Klebukowska@dzp.pl  

 

mailto:Magdalena.Klebukowska@dzp.pl


PROGRAM 
 

09.15 - 09.30 
 

Rejestracja, kawa powitalna 
 
 

09.30 - 10.30 
 

Co nowego w zamówieniach, czyli o sposobie i zakresie implementacji unijnych Dyrektyw 
(omówiony zostanie stan prac i przyjęty sposób implementacji do prawa polskiego unijnych Dyrektyw 
zamówieniowych oraz najistotniejsze, nowe instytucje wynikające z Dyrektyw m.in. zamówienia „in – 
house”, nowe zasady prowadzenia postępowań, konflikty interesów, elektronizacja zamówień 
publicznych)   

 
10.30 – 10.45 
 

 
Przerwa 

10.45 – 12.15  
 

Aktualny projekt nowelizacji ustawy PZP – co się zmieni dla wykonawców? (w tym m.in. nowe 
uregulowania dotyczące warunków udziału w postępowaniu, przesłanek wykluczenia z postępowania, 
korzystania z potencjału podmiotów trzecich i podwykonawstwa, kryteriów oceny ofert, dokumentów 
podmiotowych, klauzul społecznych, procedury wprowadzania zmian w umowach o zamówienie 
publiczne) 
 

12.15 - 12.30 
 

Odpowiedzi na pytania, networking 
 

 

https://online.ikongres.pl/conference/KONGRES_RADY_PODATKOWEJ_KONFEDERACJI_LEWIATAN


PRELEKCJE POPROWADZĄ:  
 

Katarzyna Kuźma | Partner | Praktyka Infrastruktury i Energetyki 
E: Katarzyna.Kuzma@dzp.pl 
T: + 48 22 557 86 60 
 
 
 
 
 
Wojciech Hartung | Counsel | Praktyka Infrastruktury i Energetyki 
E: Wojciech.Hartung@dzp.pl 
T: + 48 22 557 94 70 
 
 
 
 
 
Michał Wojciechowski | Senior Associate | Praktyka Infrastruktury i Energetyki 
E: Michal.Wojciechowski@dzp.pl 
T: + 48 22 557 76 62 
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