Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
02.07.2020 r.
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Celem wprowadzenia
nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji
wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to,
by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować
udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Ustawa wprowadza szereg
nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to na przykład:
• określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 PLN
• wprowadzenie zamówień bagatelnych od 50.000 zł do 130.000 zł
• etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu
optymalnego rozwiązania,
• tryb podstawowy w postępowaniach krajowych oraz możliwość doprecyzowania oferty po jej
otwarciu
• zniesienie jawnego otwarcia ofert
• elektroniczne składanie ofert
• katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest
ukłonem w stronę wykonawców
• jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co
z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień
publicznych

PROGRAM SZKOLENIA:
CZĘŚĆ 1 PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA
1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000 a 130.000 zł.
• obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady
publikacji)
• procedura udzielenia zamówienia bagatelnego
2. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na
wprowadzeniu:
• wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
• obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań
• zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania
• zasady efektywności.

3.
•
•
•

Nowe zasady ustalania wartości zamówienia
Podstawy szacowania wartości zamówień
Udzielanie zamówień mieszanych w częściach
Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót
budowlanych

4. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:
• opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
5.
•
•
•
•

Ocena podmiotowa wykonawców:
nowe warunki udziału w postępowaniu;
zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych

CZĘŚĆ 2 PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
6. Wymagania proceduralne w postępowaniach według nowej ustawy Pzp
• Powyżej progu:
o ważne zmiany w trybach udzielania zamówień
o uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur
o nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
o nowe terminy związania z ofertą
• Poniżej progu:
o zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
o nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW
o możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania
o uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia (nowe zasady wszczynania postępowań
poniżej progów UE)
7.
•
•
•
•
•

Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert i inne ograniczenia zasady jawności:
brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego
nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
otwarcie ofert po zmianach
nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

8. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych
dokumentów:
• przedmiotowe środki dowodowe;
• podmiotowe środki dowodowe;
• nowe przesłanki odrzucenia oferty;
• zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
9.
•
•
•
•
•

Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
określenie nowej zasady kształtowania umów
wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
określenie obowiązkowych postanowień umownych;
wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.

10. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach
powyżej 12 miesięcy.

Wykładowca

Osoba do kontaktu

Wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, prowadzący
szkolenia z zamówień publicznych dla ministerstw, organów
centralnych, regionalnych izb obrachunkowych, jednostek samorządu
terytorialnego. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi
Publiczne”, akredytowany ekspert KFE, autor wielu opracowań
monograficznych z zakresu zamówień publicznych.

Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

2 lipca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają Państwo
link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść w link, dokonać
prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie dołączyć do wirtualnego
pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać się z tematem prezentowanym
przez trenera, ale także zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi uczestnikami
szkolenia.

Cena
240 zł / os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków
publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji
elektronicznej
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl, faxem na nr 81 745 06 00 lub poprzez
formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 29 czerwca 2020 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
02.07.2020 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

