PIĘĆ NOWYCH rozporządzeń
i nowelizacje do nowej PZP
uzupełnienie CYKLU SZKOLEŃ _ NOWA PZP _ EKSTRA

Termin: 14.01.2021 r. (czw.), godz. 9:45 – 15:30

INTERNETOWA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: 9:45 – 10:00
I CZĘŚĆ SZKOLENIA: 10:00 – 11:00
PRZERWA KAWOWA: 11:00 – 11:15
II CZĘŚĆ SZKOLENIA: 11:15 – 12:15
PRZERWA KAWOWA: 12:15 – 12:30
III CZĘŚĆ SZKOLENIA: 12:30 – 13:30
PRZERWA LUNCHOWA: 13:30 – 14:30
SESJA Q&A: 14:30 – 15:30

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące dokumenty:
1.

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:
a. rodzaje podmiotowych środków dowodowych
b. aktualność – data środków podmiotowych
c. zaświadczenia KRK, KRS, ZUS, US
d. pełnomocnictwo – forma
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e. dokumenty od podmiotów i osób z zagranicy
f.

czy uzupełnia się dokumenty w nowej PZP?

g. jakim dokumentem jest próbka - przedmiotowym czy podmiotowym?
h.

2.

czy uzupełnia się próbki?

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania:
a. zasady podziału kosztów nawet przy wygranej w KIO
b. przykładowe rozliczenia. Ile stracę na wygranym KIO?

3.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą
a. formalna kontrola odwołania
b. możliwość uzupełnienia opłaty/pełnomocnictwa
c. termin na rozpoznanie odwołania
d. skład KIO
e. środki dowodowe składane na rozprawie
f.

zobowiązanie do złożenia dowodu na KIO – jakie ma znaczenia na wynik
odwołania

g. uzasadnienie wyroku KIO

4.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 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
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a.

dokumenty elektroniczne i kopie dokumentów elektronicznych składane w
postępowaniu

b.

forma elektroniczna a postać elektroniczna

c.

podpis elektroniczny

d.

elektroniczne środki komunikacji – co z mailem?

e.

platforma e-ZAMÓWIENIA:
i. od kiedy?
ii. do jakich postepowań?
iii. próba zalogowania i złożenia oferty

5.

f.

mini PORTAL BIS

g.

komercyjne platformy zamówieniowe w nowej PZP

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie planu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
a. co wynika z planu dla wykonawców?
b. zasady aktualizacji planów

6.

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw
a. jakie zmiany już weszły do nowej PZP?
b. jakie zmiany są procedowane do nowej PZP?

7.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz
ustawy – Prawo zamówień publicznych – zawierający dodatkową przesłankę
wykluczenia
a. kiedy stosuje się przesłankę dot. cyberbezpieczeństwa?
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