
                                             

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W NIEMCZECH I AUSTRII PO IMPLEMENTACJI NOWYCH DYREKTYW 

- analiza problemów praktycznych w kontekście polskich wykonawców 

Warszawa, 27 lutego 2017 r. 

 

Szanowni Państwo,  

SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z miesięcznikiem „Przetargi Publiczne” ma zaszczyt zaprosić 

Państwa na międzynarodową konferencję pt. „Zamówienia publiczne w Niemczech i Austrii po 

implementacji nowych dyrektyw – analiza problemów praktycznych w kontekście polskich 

wykonawców”. 

 

Podczas konferencji w bardzo praktyczny sposób eksperci z Polski, Niemiec i Austrii przedstawią możliwości 

rynku zamówień publicznych w Niemczech i Austrii pod kątem szans dla polskich przedsiębiorców.  

 

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do pracowników i właścicieli przedsiębiorstw, które chciałyby 

realizować zamówienia publiczne na terenie Niemiec i Austrii, ale również przedstawicieli przedsiębiorstw, 

które mają już doświadczenie na zagranicznym rynku zamówień publicznych. 

 

Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa w konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://www.zagraniczne.przetargipubliczne.pl/ 
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Harmonogram konferencji 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W NIEMCZECH I AUSTRII PO IMPLEMENTACJI 
NOWYCH DYREKTYW 

27 lutego 2017 r. (poniedziałek), Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, ul Zielna 37 

 

 

Rejestracja uczestników [9.00 - 9.30] 

I. Otwarcie konferencji: Instrumenty wspierające polskich wykonawców w ekspansji na rynki 

zagraniczne 

II. Potencjał zamówień publicznych w Austrii w kontekście możliwości dla polskich firm 

Prowadzący: dr Karl Schmidt – Radca Handlowy Ambasady Austrii w Warszawie 

III. Realne szanse polskich wykonawców na udział w niemieckim rynku zamówień publicznych 

Prowadzący: Michael Kern - Dyrektor Generalny i Członek Zarządu AHK Polska 

IV. Najczęstsze trudności, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy w trakcie realizacji zamówień 

publicznych w Niemczech  

Prowadząca: Danuta Dominiak-Woźniak - Radca-Minister, Ambasada RP w Berlinie 

V. Typowe problemy pojawiające się po wygranym przetargu na rynku austriackim 

     Prowadzący: dr Henryk Czubek – Radca-Kierownik, Ambasada RP  w Wiedniu 

Przerwa na kawę [10.45 - 11.15] 

VI. Praktyka zamówień austriackich i niemieckich. Co sprawia wykonawcom największe problemy? 

 Rynek zamówień w sektorze usług i sektorze budowlanym 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia - pułapki i błędy 

 Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – elektronizacja procesu udzielania zamówień 

publicznych 

 JEDZ – zagadnienia krytyczne 

 Poleganie na potencjale podmiotów trzecich: oświadczenia i dokumenty oraz reguły dotyczące 

ich uzupełniania 

 Kryteria oceny ofert – rażąco niska cena lub koszt 

 Środki ochrony prawnej 

 Podstawowe cechy różnicujące sposób udzielania zamówień w poszczególnych krajach 

związkowych  

Austria - skutki braku implementacji dyrektyw zamówieniowych do austriackiego porządku prawnego 

Niemcy – dodatkowe zagadnienia dotyczące implementacji nowych dyrektyw zamówieniowych:  

 terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

 podwykonawstwo na etapie składania ofert i realizacji umowy 

 przesłanki odrzucenia oferty 

 nowe reguły dotyczące zmiany i rozwiązania umowy 

Prowadzący: Austria: dr Hanno Liebmann, Edwin Scharf; Niemcy: dr Heinrich Hahn, Edda C. de Riese, 

Erfried Schüttpelz 



VII. Dokumenty wymagane przez niemieckich oraz austriackich zamawiających niemające polskich 

odpowiedników – jak potwierdzić spełnienie warunków 

Prowadząca: mec. Anna Specht-Schampera  

Przerwa na kawę i poczęstunek [13.45 - 14.15] 

VIII. Regulacje okołozamówieniowe mogące ograniczać szanse polskich przedsiębiorców na rynku 

niemieckim 

 ustawa o płacy minimalnej – Mindeslohngesetz (MiLoG) 

 regulacje dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE w zakresie transgranicznego delegowania 

pracowników 

 licencje, certyfikaty, świadectwa 

         Prowadzący: dr Bernhard Heringhaus 

IX. Panel dyskusyjny z udziałem polskich przedsiębiorców biorących udział w konferencji oraz 

ekspertów z Niemiec i Austrii 

Moderator: mec. Anna Specht-Schampera  

Zakończenie konferencji [16:00] 

 

 


