
 

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY SIDiR 
 

dnia 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 17.30 

w sali nr 30 budynku KIG, ul. Trębacka 4 w Warszawie 

odbędą się o warsztaty SIDiR na temat: 
 
 

JAKOŚĆ PERSONELU (ZESPOŁU) MAJĄCEGO WYKONYWAĆ 
ZAMÓWIENIE JAKO KRYTERIUM OCENY OFERT 

W ZAMÓWIENIACH DOTYCZĄCYCH 
WYBORU PROJEKTANTA, INŻYNIERA KONTRAKTU 

I WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

warsztaty poprowadzą: 
Anna Packo oraz Honorata Łopianowska 

 

 

Celem warsztatów jest przybliżenie możliwości oraz warunków formułowania w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego kryteriów pozacenowych odnoszących się do organizacji, 

doświadczenia i kwalifikacji personelu (zespołu) mającego wykonywać zamówienie, w kontekście 

brzmienia dyrektyw z 2014 r. dotyczących zamówień publicznych, a także orzeczenia TSUE z 26 marca 

2015 r. w spr. C-601/13 Ambisig. 

 

Poruszane zagadnienia: 

 Jakość jako istotne kryterium oceny ofert,  

 Kwalifikacje, doświadczenie i organizacja personelu (zespołu) mającego wykonywać zamówienie 

jako kryterium oceny ofert nie tylko w przyszłym, ale i w obecnym stanie prawnym, 
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 Przepisy dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE dotyczące kryteriów oceny ofert odnoszących się do 

jakości, w tym jakości personelu, 

 Wyrok TSUE z 26 marca 2015 r. w sprawie C-601/13 (Ambisig) zezwalający na formułowanie 

kryteriów dotyczących personelu a wyrok TSUE w sprawie C-532/06 (Lianakis) zakazujący 

stosowania kryteriów odnoszących się do potencjału wykonawcy, 

 Kryterium jakościowe dotyczące personelu a warunek udziału w postępowaniu, 

 Formułowanie kryteriów odnoszących się do organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu 

przeznaczonego do realizacji zamówienia. 

 

Warsztaty poprowadzą: 

 

ANNA PACKO – absolwentka WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów 

doktoranckich na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Zamówieniami publicznymi 

zajmuje się od 15 lat, początkowo jako pracownik zamawiającego, następnie 

departamentu kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, a od początku jej istnienia 

członek Krajowej Izby Odwoławczej. Autorka publikacji z zakresu zamówień 

publicznych. 

 

HONORATA ŁOPIANOWSKA – radca prawny, doradca podatkowy. Zamówieniami 

publicznymi zajmuje się od ponad 10 lat, łącząc zainteresowania podatkowe  

z zamówieniami publicznymi. Były arbiter, a aktualnie członek Krajowej Izby 

Odwoławczej. Autorka publikacji z zakresu podatków oraz zamówień publicznych.  

 

 

 

Polecam artykuł autorstwa Pań Anny Packo i Honoraty Łopianowskiej, który jest dostępny na naszej 
stronie internetowej pod adresem: http://sidir.pl/doswiadczenie-zespolu-jako-kryterium-oceny-
ofert/. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie 
zgłoszenia do dnia 24 sierpnia 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@sidir.pl. 

Na naszej stornie internetowej znajdą Państwo artykuł  

 
Informacje: Tamara Małasiewicz 
Tel.: 22 826 16 72 
 

 

Tamara Małasiewicz 
Dyrektor Biura SIDiR 
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