
                                             

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W NIEMCZECH I AUSTRII – Jak wykonawcy mogą zwiększyć  
swoje szanse na uzyskanie zamówienia 

Warszawa, 26 lutego 2018 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 – Jak 
wykonawcy mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zamówienia”. 
 

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. 
 

Prelegentami konferencji są praktycy od lat związani z branżą zamówień publicznych: dr Heinrich Hahn,  
dr Karolin Nelles (E-Commerce Law - Lawyer of the Year w Niemczech), Sędzia Wyższego Sądu Krajowego  
w Düsseldorfie Heinz-Peter Dicks, Edwin Scharf, Stella Zankl, Piotr Kwiatkowski, Anna Specht-Schampera,  
dr Bernhard Heringhaus. 

 
Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa w konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 
www.zagraniczne.przetargipubliczne.pl/ 
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Harmonogram konferencji 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W NIEMCZECH I AUSTRII – Jak wykonawcy mogą zwiększyć  
swoje szanse na uzyskanie zamówienia  

 

26 lutego 2018 r. (poniedziałek), Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, ul Zielna 37 
 

Rejestracja uczestników [9.00 - 9.30] 

I. Otwarcie konferencji 

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

Prowadzący: Stefan Stantejsky– Attaché Handlowy Ambasady Austrii w Warszawie 

III. Szanse polskich wykonawców na udział w niemieckim rynku zamówień publicznych 

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

IV. Możliwości uczestnictwa firm w przetargach publicznych ogłaszanych w ramach systemu ONZ na 

przykładzie Austrii 

     Prowadzący: dr Henryk Czubek – Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów    

     Zjednoczonych w Wiedniu 

Przerwa na kawę [10.30 - 11.00] 

V. Praktyka zamówień austriackich i niemieckich. Jak wykonawcy mogą zwiększyć swoje szanse na 

pozytywny przebieg postępowania? 

Prawo zamówień publicznych 

 Rodzaje procedur w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia - pułapki i błędy 

 Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – elektronizacja procesu udzielania zamówień 

publicznych 

 Warunki udziału w postępowaniu i weryfikacja ich spełniania 

 Wspólne ubieganie się o zamówienie - konsorcjum 

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

uzupełniania 

 Cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert 

 Środki ochrony prawnej 

Prawo spółek 

 Formy prawne podejmowania działalności gospodarczej a udział w przetargach 

 Rejestracja firmy w Niemczech 

 Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 

 Podstawowe zasady opodatkowania spółek 

IT i ochrona danych osobowych 

 Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT – zagadnienia praktyczne 

 Opis przedmiotu zamówienia w projektach informatycznych 

 Prawo własności intelektualnej w umowach IT 

 Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa w projektach IT 

 Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych w świetle nowych przepisów unijnych 

Prowadzący: Niemcy: dr Heinrich Hahn, Piotr Kwiatkowski, LL.M., dr Karolin Nelles, Heinz-Peter Dicks  

         Austria:  Edwin Scharf, Stella Zankl 



Przerwa na kawę i poczęstunek [14.00 - 14.30] 

VI. Różnice procedur zamówień publicznych Austrii i Niemiec w stosunku do polskich regulacji. 

Procedura certyfikacji w Niemczech 

Prowadząca: mec. Anna Specht-Schampera  

VII. Praktyczne aspekty prawa pracy w Niemczech istotne dla polskich wykonawców – delegowanie 

pracowników, płaca minimalna, czas pracy, kwestie socjalne i podatkowe 

          Prowadzący: dr Bernhard Heringhaus 

VIII. Panel dyskusyjny z udziałem polskich przedsiębiorców posiadających doświadczenie w pozyskiwaniu 

zamówień publicznych na terenie Austrii i Niemiec 

Moderator: mec. Anna Specht-Schampera  

Zakończenie konferencji [16:30] 

 

 


