Nowe Prawo Zamówień Publicznych w praktyce
Porównanie starych nawyków i nowych zwyczajów

AGENDA SZKOLENIA

1. Zasady wejścia w życie i stosowania nowej ustawy PZP
a) przepisy obowiązujące – kiedy nowe, a kiedy stare regulacje?
b) przepisy intertemporalne

2. Zakres stosowania nowej ustawy PZP
a) zamówienia publiczne objęte zakresem PZP – nowe progi stosowania
i nowe progi zamówień europejskich
b) wyłączenia stosowania ustawy PZP – kto może nie stosować nowego prawa?
c) zamówienia bagatelne o wartości mniejszej niż 130.000 złotych
i zamówienia bagatelne „bis” – o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych
•

obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach
(wymagana zawartość, zasady publikacji)

•

procedura udzielenia zamówienia bagatelnego

bagatelnych

3. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień
a) obowiązki zamawiającego związane z Polityką Zakupową Państwa
b) plan udzielania zamówień
c) szacowanie wartości zamówień
d) dokumentacja postępowania – czym są „dokumenty zamówienia”?

b) ogłoszenia obowiązkowe i fakultatywne w BZP i DUUE
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a) protokół postępowania
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4. Dokumenty postępowania

5. Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) Zamawiający
•

kategorie zamawiających

b) Wykonawca
•

warunki udziału w postępowaniu

•

nowe przesłanki wykluczenia

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia – tzw. europejskie o wartości równej lub
przekraczającej progi unijne
a) zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych
b) nowy początek i koniec postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

7. Składanie i otwarcie ofert – rewolucja w zasadach związania ofertą i wadium
a) dokumenty w postępowaniu
b) zasady wnoszenia i zwrotu wadium
c) termin związania ofertą – zupełnie nowe zasady przedłużenia
d) składanie ofert - podpisy elektroniczne
e) otwarcie ofert – jawne czy tajne, czy…?

8. Ocena ofert
a) co to są „przedmiotowe środki dowodowe”?
b) a czym są „podmiotowe środki dowodowe”?
c) nowe zasady i przesłanki odrzucenia ofert
d) zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń
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e) zmiany dla wykonawców zagranicznych i używających zagranicznych
dokumentów

9. Nowe tryby w postępowaniach podprogowych – tzw. krajowe
a) gdzie znajdziemy ogłoszenia i zamówieniu?
b) czym jest tryb podstawowy?
c) pozostałe tryby

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie
a) równość stron
b) wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (niedozwolonych) do umów
c) kary umowne – czy będą limity kar?
d) określenie obowiązkowych postanowień umownych
e) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia
f) nowe zasady zmian umów – kiedy dopuszczalne będą aneksy nowych umów?
g) zaliczki i częściowa płatność

11. Podwykonawstwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia
a) kto może być podwykonawcą?
b) zakres dokumentów wymaganych od podwykonawcy
c) zakres świadczenia podwykonawcy
d) obowiązki zamawiającego wobec podwykonawców

12. Środki ochrony prawnej
a) odwołanie do KIO

•

nowe zasady wnoszenia odwołań i przystąpień

•

kto do KIO?

b) skarga do sądu zamówień publicznych
•

zmiany formalne

–

pełne

odwołanie
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szersze możliwości
wnoszenia odwołań
w postępowaniach podprogowych
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•

powołanie Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych
– czym jest nowy sąd zamówień publicznych?

•

czy będzie realna „druga” instancja w zamówieniach publicznych „po
nowemu”?

c) skarga kasacyjna do SN

13. Postępowanie polubowne
a) zapis w umowie o zamówienie publiczne
b) organy uprawnione do prowadzenia negocjacji

14. Nowe akty wykonawcze do ustawy PZP
a) w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
b) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
c) w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania

15. Sesja Q&A
a) rozwianie dotychczas nierozwianych wątpliwości

Strona

4

b) rozwiązanie dotychczas nierozwiązanych zagadek

