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Szanowni Państwo! 
 Informujemy, że w dniach 1 października 2014r. i 2 października 2014r. (termin do wyboru) 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenia nt.: 
 

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 
 
W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych , 
wprowadzającą do systemu zamówień publicznych zmiany dotyczące: 

• zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych; 
• przesłanek wykluczenia nierzetelnych wykonawców z udziału w postępowaniu; 
• skutków powoływania się na zasoby podmiotów trzecich; 
• możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych 

z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 
• przesłanek zatrzymania wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów w postępowaniu; 
• obowiązku stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert; 
• sposobu prowadzenia postępowania w celu ustalenia rażąco niskiej ceny. 

(Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta RP, a po podpisaniu zostanie skierowana do publikacji  
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.) 

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie zmian oraz przygotowanie zamawiających do ich 
praktycznego wdrożenia w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

Szkolenie prowadzić będzie Krzysztof Puchacz (prawnik, specjalista w dziedzinie prawa zamówień 
publicznych i kontroli zarządczej, były pracownik organu kontroli państwowej - główny inspektor kontroli, 
autor wielu publikacji dotyczących PZP, współpracownik wydawcy miesięcznika „Przetargi publiczne”).  

Szkolenia (w obu terminach) odbędą się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 
(ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30. 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (z zaznaczeniem wybranego terminu szkolenia) przesyłać należy 
(wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do RIO w Zielonej Górze do dnia 26 września 2014 r.  
fax: (68) 329 19 03; e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 175 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 
9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.  
Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19. 

Z poważaniem 
Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 
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Szkolenie 

 

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych  
 

Termin (do wyboru): 1 października 2014 r.    lub    2 października 2014 r. 
Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 
Godzina rozpoczęcia: 9.30 
Prowadzący: Krzysztof Puchacz 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 175 zł/os.  
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem)  
do RIO w Zielonej Górze do dnia 26 września 2014 r.: fax: (68) 329 19 03;  
e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 
 
 
 

PROGRAM 
 

1. Zmiany w zakresie postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych 
(wyłączenie obowiązku przeprowadzania przetargu nieograniczonego). 

2. Zmiany w zakresie ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa (wskazanie wykonawcy jako strony na 
której spoczywa ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa). 

3. Wyeliminowanie dotychczasowych przesłanek wykluczenia wykonawcy związanych  
z nierzetelnym wykonywaniem zamówień i zastąpienie ich fakultatywną przesłanką wykluczenia 
wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w  sposób zawiniony poważnie 
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, pod warunkiem, że zamawiający przewidział 
taką przesłankę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

4. Zmiany w zakresie dotyczącym powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w zakresie 
możliwości powoływania się przez wykonawcę na potencjał ekonomiczny innego podmiotu oraz 
przewidzenie odpowiedzialności solidarnej wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby  
w przypadku wystąpienia szkody zamawiającego z przyczyny zawinionego nieudostępnienia zasobów 
przez ten podmiot. 

5. Wprowadzenie możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych 
czynności. 

6. Zmiany w zakresie zatrzymania wadium m.in. służące ograniczeniu możliwości zatrzymania wadium 
wyłącznie do tych wykonawców, którzy nie uzupełnili dokumentów w odpowiedzi na wezwanie 
zamawiającego, co skutkowało brakiem możliwości wybrania oferty. 

7. Wprowadzenie obowiązku stosowania kryteriów pozacenowych. 
8. Modyfikacje zasad ustalania rażąco niskiej ceny (wskaźnik procentowy wyznaczający granice 

rażąco niskiej ceny). 
9. Pytania i odpowiedzi. 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w roku 2014 roku 

Terminy (do wyboru):   □1 października 2014 r.  □2 października 2014 r. 

 
………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

 (NIP) 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

………………………………………………… 
(zgłaszający) 


