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 Zamówienia publiczne na roboty budowlane stanowią zna-
czącą część rynku w dziale „budownictwo” gospodarki narodowej. 
Ze względu na skomplikowany charakter procesu inwestycyjno-
-budowlanego oraz duży poziom ryzyka podczas jego realizacji,
w praktyce gospodarczej często występują błędy w procedurach 
postępowania, a także nieprzewidziane przez strony zmiany pier-
wotnych warunków udzielania, realizacji i rozliczania zamówień 
na roboty budowlane. 

 Kolejna, już XIX edycja Konferencji w Ciechocinku to znako-
mite forum do przedyskutowania wielu problemów i tematów
z tego obszaru.

W szczególności będą to m.in. następujące tematy:
■ Ryzyka wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo 

zamówień publicznych,
■ Typowe błędy i niedociągnięcia zamawiających przy tworzeniu 

umów na realizację robót budowlanych,
■ Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych i gwarancja 

zapłaty za roboty budowlane,
■ Przenoszenie odpowiedzialności przez Zamawiających na 

projektantów i wykonawców robót budowlanych,
■ Ryzyka modernizacji infrastruktury kolejowej realizowanej 

wg modelu DBO – Design-Build-Operate,
■ Rzetelny, efektywny, wykwalifi kowany, doświadczony – jak 

wybrać takiego wykonawcę zamówienia zgodnie z Pzp?,
■ Koszty budowy a nakłady na projektowanie – czy opłaca się 

oszczędzać na projektowaniu?,
■ Przyczyny konfl iktów między Zamawiającym a Wykonawcą,
■ Rozliczanie zamówień na roboty budowlane w postępowaniach 

spornych: Ryzyka i błędy w dochodzeniu roszczeń przed sądem 
i w arbitrażu,

■ Rażąco niska cena – wynagrodzenie kosztorysowe a wynagro-
dzenie ryczałtowe.

 Ciechocińska Konferencja na stałe wpisała się do kalendarza 
najważniejszych wydarzeń dla specjalistów zajmujących się przy-
gotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji. 

 W jej kolejnych edycjach bierze udział ok. 100 przedstawicieli 
inwestorów, wykonawców, biur projektowych i kosztorysowych, 
instytucji fi nansujących oraz urzędów decydujących o realizacji 
zamówień na roboty budowlane.
 Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tego-
roczną tematyką do uczestnictwa w Konferencji, wysłuchania 
referatów oraz żywej dyskusji na ich temat.  
 Staranny i nieprzypadkowy dobór prelegentów tradycyjnie 
skutkuje wysokim poziomem merytorycznym, który w połączeniu 
z doświadczeniem praktycznym uczestników Konferencji gwaran-
tuje niepowtarzalny klimat i żywą atmosferę spotkań. To wszyst-
ko wyróżnia Konferencje organizowane przez OWEOB Promocja 
i jest gwarancją ciekawego spotkania w gronie osób zajmujących 
się przygotowaniem i obsługą zamówień publicznych.
 Organizatorem głównym Konferencji jak co roku jest
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 
PROMOCJA. Uczestników konferencji gościć będziemy po raz 
pierwszy w nowym Hotelu AUSTERIA – Conference & SPA w Ciecho-
cinku przy ul. Bema 32. Całkowity koszt uczestnictwa dla 1 osoby 
składa się z opłaty za udział w konferencji i kosztów wyżywienia. 
Koszt noclegów uczestnicy opłacają we własnym zakresie zgodnie 
z rezerwacją. Liczba miejsc ograniczona!
 Opłatę konferencyjną przyjmujemy do 1 października br.; wynosi 
ona 950 zł + 23% VAT (1168,50 zł brutto). 
 W cenie tej organizator zapewnia uczestnictwo w sesjach kon-
ferencyjnych, materiały konferencyjne oraz wyżywienie i udział 
w kolacji integracyjnej. Cena noclegu ze śniadaniem wynosi: po-
koje jednoosobowe 200 zł brutto, a w pokojach dwuosobowych 
120 zł brutto od osoby. Prosimy o zaznaczenie rezerwacji na Karcie 
Zgłoszenia. Szczegóły dotyczące zakwaterowania prześlemy na 
początku października razem z KARTĄ UCZESTNICTWA.
 Szczegółowe informacje:

tel.: 22 24 25 411, 24 25 434, faks: 22 24 25 447,
e-mail: konferencja@sekocenbud.pl
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