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Procedura postępowania po nowemu
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WEBINARIUM
LIVE

6.08.2020

NAGRANE SZKOLENIE
DLA UCZESTNIKÓW

9.15-18.15

Zamówienia
Publiczne i

I. NOWA USTAWA Prawo zamówień
publicznych na ETAPIE WDRAŻANIA - Jak się
dobrze przygotować ?

! Ogromne środki, jakie w rezultacie wygranych przetargów
mog  ą uzyska  ć małe firmy mog  ą skutecznie wzmocni ć ich

pozycj ę na rynku. Z punktu widzenia tej grupy przedsi ębiorców –
zwłaszcza z niektórych branż, np. budowlanej – to szansa na
dalszy rozwój i zdobywanie nowych, atrakcyjnych zlece ń.

1. Korzy ści nowego prawa PZP
2. porównanie zmian w ustawie do aktualnego stanu

II. Ogłoszenie o zamówieniu - jak
wykonawca powinien rozumieć ogłoszenie o
zamówieniu ?

1. Analiza przykładowego ogłoszenia
2. Gdzie szukać informacji o przetargach i zamówieniach ?
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Wygrywanie PRZETARGÓW i pozyskiwanie ZAMÓWIEŃ
→ NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych na
etapie WDRAŻANIA: Duże środki do rozdaniaetapie WDRAŻANIA: Duże środki do rozdania

Dr Robert Siwik, Przewodniczy komisji ds. zamówień publicznych Polsko-
Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Biegły s ądowy w dziedzinie zamówienia
publiczne w kilkunastu okręgach s ądowych. . Pracownik naukowy (adiunkt) Zakładu Prawa Prywatnego
Instytutu Nauk Prawnych PAN. Prowadzi  Kancelari ę Radcy Prawnego z siedzib ą w Warszawie. Ekspert
prawa zamówie ń publicznych. Autor licznych publikacji naukowych, w tym najnowszej ksi ąż ki „Prawo
zamówień publicznych – wybrane zagadnienia” (Warszawa 2019).

→→ Wygrywjąca Oferta nowa ustawa PZPWygrywjąca Oferta nowa ustawa PZP →→ Jak się dobrze przygotować ?
Zamówienia podprogowe na nowych zasadach → weryfikacja zdolności wykonawcy
do należytej realizacji zamówienia publicznego → kształtowanie kryteriów oceny
ofert przetargowych →  porównanie zmian w ustawie do aktualnego stanuzamówień na tle
nowych wymagań prawnych.
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Przetargi - po
nowemu.

→Jednym z kluczowych rozwi ąza ń
nowego PZP ma sta ć si ę
wprowadzenie procedury
uproszczonej poni żej tzw. progów
unijnych oraz uproszcze ń w innych
trybach i konkursach

Dla kogo ?

Firmy wykonawcze i
podwykonawcze
Specjali ści ds
przetargów i funduszy
europejskich
Prawnicy
Wła ściciele i kadra
managerska
Zamawiający

Skuteczne
metody zdobywania zamówie ń
i przetargów dla wykonawców

ą
ę

Uczestnicy szkolenia pogł ębi ą
umiejętno ść diagnozowania i
wykorzystywania bł ędów i
słabych punktów konkurentów

ą ą
ę

ń

ż

Zasady wypełniania JEDZ4.
5. Najcz ęstsze błędy wykonawców i zamawiaj ących

III.WYGRYWAJĄCA OFERTA - Obowiązki
zamawiającego a uprawnienia wykonawcy

Przygotowanie oferty

szacowanie warto ści zamówienia,

zakaz podziału zamówienia,

wstępne konsultacje rynkowe,

dostęp do informacji wykonawców,

obowiązki sprawozdawcze i informacyjne

zamawiaj ącego;

Okre ślenie warunków udziału w postępowaniu w

zakresie przedmiotu zamówienia.

Wymogi dotycz ące opisania przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem przepisów dotycz ących norm i
oznakowania;

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w

postępowaniu,

Obowi ązki dokumentacyjne wykonawców (m.in.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

pod k ątem zorientowania si ę,
jakich dokumentów i zaświadcze ń potrzebuj ą wykonwacy by
móc zło żyć ofertę przetargow ą w dowolnym kraju w Europie

Kryteria selekcji wykonawców

Nowe zasady posługiwania si ę potencjałem podmiotów

trzecich oraz tworzenia konsorcjów

Nowe zasady wykluczania wykonawców

przesłanki fakultatywne

przesłanki obligatoryjne

Utajnienie / odtajnienie informacji stanowi ących tajemnic ę

przedsiębiorstwa w praktyce

Weryfikacja ofert konkurentów

Weryfikacja ofert konkurentów – Kiedy i jak

kwestionowa ć oferty konkurentów?

Praktyczne aspekty wyja śniania tre ści SIWZ oraz

zabezpieczania SIWZ

uprawnienia wykonawców

obowiązki zamawiających



Nowa Ustawa
PZP- duże środki
do zdobycia !

ę Ś
ę

Dotychczasowe
regulacje powodowały, że jedynie
największe przedsi ębiorstwa
decydowały si ę uczestniczy ć w
systemie zamówie ń publicznych.

ść

ę ą
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ę
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Nie tylko cena

Ogromne środki, jakie w rezultacie
wygranych przetargów mog ą
uzyskać małe firmy mog ą
skutecznie wzmocni ć ich pozycję
na rynku. Z punktu widzenia tej
grupy przedsi ębiorców –
zwłaszcza z niektórych bran ż, np.
budowlanej – to szansa na dalszy
rozwój i zdobywanie nowych,
atrakcyjnych zlece ń.

terminy

zmiana SIWZ

Kosztorys ofertowy  ą ę

ę ż

zasady tworzenia oraz plan kosztorysu ofertowego -

Kryterium kosztu

Oferta, która najlepiej spełnia kryteria inne ni ż cena

lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała.

Szacowanie Wartości zamówienia i ocena
wykonawców od 1 stycznia 2021.

1. wymogu dokonywania analizy potrzeb przed
wszcz ęciem postępowania o udzielenie Zamówienia

2. obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań
3. koncentracji ogłosze ń o zamówieniach w oficjalnym

publikatorze, tj. Biuletynie Zamówie ń Publicznych
(poni żej progów UE) oraz Dzienniku Urz ędowym
Unii Europejskiej (powyżej progów UE);

4. zwi ększenia znaczenia wstępnych konsultacji
rynkowych na etapie przygotowania postępowania

5. zasady efektywności.

Obowi ązki zwi ązane z planowaniem postępowa ń o

udzielenie zamówie ń polegaj ące na wprowadzeniu:

Konieczno ść uwzgl ędnienia „polityki zakupowej pa ństwa” w
prowadzonych postępowaniach po wej ściu w życie ustawy
Pzp - nowy obowiązek Zamawiaj ącego

Nowe zasady ustalania wartości zamówienia

.
Podstawy szacowania warto ści zamówie ń

Udzielanie zamówie ń mieszanych w częś ciach

Sumowanie warto ści zamówie ń, w tym brak konieczności

agregowania podobnych usług i robót budowlanych

Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień

publicznych:

SWZ

opis potrzeb i wymaga ń Zamawiaj ącego

Ocena podmiotowa wykonawców:

nowe warunki udziału w postępowaniu;

zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki
wykluczenia



składanie wykonawców listy podmiotów nale żących
do tej samej grupy kapitałowej przy sprawdzaniu
podstawy wykluczenia dotycz ącej zaangażowania w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia

zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego

nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów
selekcji w procedurach wieloetapowych

Wymagania proceduralne w postępowaniach powy żej
progów unijnych według nowej ustawy Pzp

ćwiczenie 1  Wzorcowe Postępowanie - Wygrywaj ąca
OFERTA

III. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
NIŻSZEJ OD PROGÓW UE

→ Nowa Ustawa to min. nowy tryb przetargów w odniesieniu do
zamówień nieobjętych prawem unijnym – w przypadku robót
budowlanych kontrakty o warto ści nawet do 23 mln złotych
organizowane w prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania
zarówno dla zamawiaj ących jak i firm startuj ących w przetargach.
Wprowadzamy te ż do zamówień najlepsze praktyki zakupowe z
rynku prywatnych firm – dokonywanie wnikliwych analiz przed
organizacj ą przetargu.

Nowy obowi ązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach
bagatelnych (wymagana zawarto ść, zasady publikacji) - co
to jest warto ść jednorazowego zakupu?

Istotne zmiany dotyczące publikatorów ogłosze ń o

zamówieniu

Zmiany dotycz ące zawarto  ści tre  ści ogłosze  ń

publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nowy obowi ązek przesłania Prezesowi UZP informacji o

zło żonych ofertach w każdym postępowaniu

Przedmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment

składania, zasady uzupełniania i poprawiania

Podmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment

składania, zasady uzupełniania i poprawiania

Czy w postępowaniu poni żej progów UE możliwe jest

przeprowadzenie procedury odwróconej?

Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców

podstawy odrzucenia oferty

Tryby udzielania zamówień klasycznych o warto ści

mniejszej ni ż progi unijne

Brak mo żliwo ści stosowania trybów przetargu
nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z
ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i
licytacji elektronicznej

Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu
postępowania w ka żdym z wariantów
partnerstwo innowacyjne

C1



negocjacje bez ogłoszenia - specjalna przesłanka
stosowania tego trybu w postępowaniu o warto ści poni żej
progów UE

zamówienie z wolnej ręki

C2 ć ż
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IV. Zasady komunikacji zamawiającego z
wykonawcą z uwzględnieniem obligatoryjnej
elektronizacji zamówień

ą ę ą ż ć ę ą
ż ę ść. Hamulcem dla

małych i średnich przedsi ębiorstw w przystępowaniu do przetargów
często jest kapitał niewystarczaj ący na realizacj ę zamówienia. W
ramach wyrównania szans MŚP w ustawie PZP znalazły si ę
regulacje dotyczące zaliczek i cz ęściowych płatności, do których
będzie zobowi ązany zamawiaj ący. Równie istotna jest waloryzacja
wynagrodzenia, która ma wyeliminować ryzyko porzucania
realizowanych inwestycji przez firmy wyłonione w drodze przetargu
w zwi ązku ze wzrostem cen materiałów czy pozostałych kosztów.

Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia

zasady jawno ści:

brak obecno ści wykonawcy podczas otwarcia ofert
ograniczenie informacji publikowanych na stronie
internetowej zamawiaj ącego

nowe zasady postępowania w przypadku awarii system

teleinformatycznego

otwarcie ofert po zmianach

nowa procedura wykazywania braku przynale żno ści do tej

samej grupy kapitałowej.

Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów

elektronizacji i form składanych dokumentów:

środki dowodowe - przedmiotowe

środki dowodowe - podmiotowe

nowe przesłanki odrzucenia oferty;

zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i o świadczeń.

Wybór oferty po terminie zwi ązania ofertą – kontrowersje i

wątpliwo ści

V. ZMIANY w umowach o zamówienie
publiczne

Zrównowa żenie stron w umowach w sprawie zamówienia

publicznego przez:

określenie nowej zasady kształtowania umów

wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych

określenie obowi ązkowych postanowie ń umownych;

!



wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania
z prawa opcji.

Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub

cz  ęś  ciowych płatno ści w umowach powy  żej 12 miesi ęcy.

Obowi ązek sporz ądzenia raportu

VI. Środki ochrony prawnej ( pozasądowe
rozwiązywanie sporów z zamawiającym
odwołanie do KIO, sąd ds. zamówień
publicznych )

Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia

środków ochrony prawnej

Mo  żliwo  ść zło  żenia odwołania do Prezesa KIO:

1. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsi ębiorców;
na ka żdą czynno ść i zaniechanie w postępowaniach poniżej
progów unijnych;

2. Wa żne zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w

postępowaniu odwoławczym

Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO

przez:

a. wnoszenie skargi do S ądu Okręgowego w Warszawie –

sądu zamówie ń publicznych;

b. obni żenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;

wydłu żenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

Pozas ądowe rozwi ązywanie sporów wynikaj ących z

zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja)

Kontakt

© Polskie
Towarzystwo
Gospodarki Rynkowej

22 4879511


