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UWAGA - NOWE PRZEPISY 

Po 18 kwietnia 2016 r. stosowanie 
nowych dyrektyw stanie się  

w polskim systemie zamówień 
publicznych obowiązkowe dla 
wszystkich uczestników rynku 

zamówień. 

Do: Dyrektora ds. Handlowych 
DW: Prezesa Zarządu/Właściciela 

Szanowni Państwo, 

w imieniu organizatora - miesięcznika „Przetargi Publiczne” - zapraszam Państwa na:  

III FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

29 lutego - 2 marca 2016 r. (poniedziałek-środa), TORUŃ, Hotel Copernicus, Bulwar Filadelfijski 11 

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane  
to ogólnopolska konferencja poświęcona analizie problemów 
związanych z zamówieniami publicznymi na roboty 
budowlane oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań 
kwestii, które budzą wątpliwości zamawiających  
i wykonawców. 

W programie m.in.: 

 Koszty cyklu życia produktu w robotach budowlanych  
na gruncie nowych dyrektyw UE 

 Podmiotowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane  
a warunki udziału wykonawców w świetle dyrektyw UE 

 Zmiany zasad dokonywania opisu przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane wynikające z nowych 
dyrektyw zamówieniowych 

 Odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów 
publicznych w związku z nieprawidłowym naliczaniem  
i nieegzekwowaniem kar umownych w zp na roboty 
budowlane 

 Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych  
na prace projektowe i usługi w ujęciu praktycznym 

 Realizacja umowy o roboty budowlane a dopuszczalne 
na gruncie nowych dyrektyw zmiany umowy o roboty 
budowlane, aneksowanie umowy, rozwiązanie umowy 
oraz odstąpienie od umowy 

Termin i miejsce 

Forum odbędzie się w dniach 29 lutego - 2 marca 2016 r.  
w Copernicus Toruń Hotel, który położony jest przy 
bulwarze wiślanym w Toruniu.  

Zgłoszenie 

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest dokonanie wpłaty na konto organizatora oraz przesłanie 
formularza zgłoszenia na numer faksu (+71) 798 48 48 lub wypełnienie formularza online na stronie 
www.torun.przetargipubliczne.pl 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: (+71) 798 48 40. 

Z poważaniem 

Elżbieta Sobczuk 
redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne” 



 

 

HARMONOGRAM 

III FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

29 lutego - 2 marca 2016 r. (poniedziałek-środa), TORUŃ, Hotel Copernicus 
 

DZIEŃ I - 29 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK): 

Kwaterowanie i rejestracja [14.00 - 16.00] 

I. Otwarcie FORUM [16.00 - 16.15] 

II. Koszty cyklu życia produktu w robotach budowlanych na gruncie nowych dyrektyw UE 

III. Podmiotowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane a warunki udziału wykonawców w świetle dyrektyw UE 

IV. Zmiany zasad dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wynikające z nowych dyrektyw 
zamówieniowych 

V. Ochrona dóbr intelektualnych w zamówieniach publicznych na roboty budowlane podlegających ochronie 
prawnoautorskiej. Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe 

Uroczysta kolacja [od godz. 20.30] 

DZIEŃ II - 1 MARCA (WTOREK): 

Śniadanie [7.30 - 9.00] 

VI. Zamówienia publiczne na roboty budowlane do progu 30 tys. euro: przygotowanie opisu przedmiotu 
zamówienia, zasady ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, sposób udzielenia zamówienia i zawarcie 
umowy 

VII. Odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowym naliczaniem  
i nieegzekwowaniem kar umownych w zp na roboty budowlane  

Przerwa [11.00 - 11.30] 

VIII. Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych na prace projektowe i usługi w ujęciu praktycznym 

IX. Projekt budowlany: wytyczne do projektowania, zmiany w zakresie zawartości projektu dla niektórych rodzajów 
budowy; uzupełnienia zmian projektu; kontrola projektu przez organ administracyjny; istotne i nieistotne 
odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego - różnice, procedury 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty budowlane, zasady jego rozliczania i zwrotu oraz 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

Obiad [14.30 - 16.00] 

XI. WARSZTATY TEMATYCZNE [16.00 - 17.30] 

Nr 1. Podwykonawstwo na etapie realizacji umowy o roboty budowlane - postanowienia umowne co do zasad 
rozliczania podwykonawców i dalszych podwykonawców a solidarna ich odpowiedzialność za wykonanie 
przedmiotu zamówienia  

Nr 2. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające i zamienne a roboty dodatkowe i zaniechane w świetle 
najnowszego orzecznictwa i kontroli UZP  

Nr 3. Pozacenowe kryteria oceny ofert na prace projektowe i roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie  
z uwzględnieniem zapisów nowych dyrektyw zamówieniowych  

Kolacja [od godz. 19.00] 

DZIEŃ III - 2 MARCA (ŚRODA): 

Śniadanie [7.30 - 9.00] 

XII. Realizacja umowy o roboty budowlane a dopuszczalne na gruncie nowych dyrektyw zmiany umowy o roboty 
budowlane, aneksowanie umowy, rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy 

Przerwa [10.00 - 10.30] 

XIII. Odbiór robót budowlanych - częściowy, końcowy i ostateczny, skład i zadania komisji odbiorowej a 
użytkowanie obiektu - obowiązki zamawiającego w świetle uregulowań prawnych 

Zakończenie FORUM [11.30]



 

 
Wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne”: PRESSCOM Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław, tel. (+71) 798 48 40, faks (+71) 798 48 48; 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000173413; Kapitał zakładowy: 50 000 zł; NIP: 897-168-80-84; 
REGON: 932945064; Bank Zachodni WBK SA: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418; Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005. 

KARTA ZGŁOSZENIA 

III FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE 
29 lutego - 2 marca 2016 r. (poniedziałek-środa), TORUŃ, Hotel Copernicus 

Warunkiem udziału w warsztatach jest ich wybór w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym  
warsztacie. Organizator zastrzega możliwość zmiany tematów warsztatów. Warsztaty do wyboru: 

Warsztat 1 - Podwykonawstwo na etapie realizacji umowy o roboty budowlane - postanowienia umowne co do zasad rozliczania 
podwykonawców i dalszych podwykonawców a solidarna ich odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia 
Warsztat 2 - Zamówienia dodatkowe, uzupełniające i zamienne a roboty dodatkowe i zaniechane w świetle najnowszego orzecznictwa  
i kontroli UZP 
Warsztat 3 - Pozacenowe kryteria oceny ofert na prace projektowe i roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie z uwzględnieniem 
zapisów nowych dyrektyw zamówieniowych 

Zgłoszenia: faks: (+71) 798 48 48 | e-mail: torun@przetargipubliczne.pl | online: torun.przetargipubliczne.pl 

1. 
Imię i nazwisko Stanowisko Wybrany 

warsztat 
nr: 

Telefon E-mail (na który zostanie wysłane potwierdzenie udziału) Kwota 

2. 
Imię i nazwisko Stanowisko Wybrany 

warsztat 
nr: 

Telefon E-mail (na który zostanie wysłane potwierdzenie udziału) Kwota 

Koszt uczestnictwa 1 osoby w FORUM przy zgłoszeniach nadesłanych do 22 lutego 2016 r. wynosi 1880 zł i obejmuje: materiały 
konferencyjne (także na płycie CD, wysyłane po FORUM), opiekę koordynatora, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach  
2-osobowych (dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 500 zł - liczba pokoi ograniczona) oraz imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji. 
Przy zgłoszeniach nadesłanych po ww. terminie koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 2080 zł. Liczba miejsc ograniczona.  

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania niniejszego oświadczenia, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu 
jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%. 

 Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co 
najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania 
stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od 
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami. 

__________________________________________ 
Data, pieczątka, podpis 

DANE DO FAKTURY:  (IIIFZPNRB_2015_12_m_02) 

Płatności prosimy realizować: PRESSCOM Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 WROCŁAW 
Bank Zachodni WBK SA: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418 podając jako tytuł płatności: IIIFORUM ZPNRB29II2016 

Firma/Instytucja 

Ulica NIP 

Kod Miejscowość Fax 

Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w Forum na warunkach w niej określonych. Rezygnacji  
z udziału w Forum można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, faks, poczta), najpóźniej na 14 dni roboczych przed Forum. 
W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Forum lub niezgłoszenia się 
uczestnika na Forum zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie 
wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Forum. 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych przez Presscom Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1182), a w szczególności zgadzam się na 
otrzymywanie informacji handlowej od Presscom Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1422), na 
podane wyżej adresy e-mail. [*Niepotrzebne skreślić] 

__________________________________________ 
Data, pieczątka, podpis 

 


