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Wygrywanie przetargów - Pozyskiwanie zamówień
Nowe Prawo zamówień publicznych:

Wygraj Przetarg i Pozyskaj zamówienie
Zamówienia < 30 tys EUR PO NOWEMU
Procedura postępowania krajowa vs unijna
Nie tylko cena decyduje o przetargu

DUŻE ŚRODKI DO ZDOBYCIA

NOWE Prawo zamówień publicznych → Wygrywanie
przetargów w czasach pandemii
© Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki

PODPROGOWE

PROCEDURA KRAJOWA i UNIJNA

E-ZAMÓWIENIA

Agnieszka Chwiałkowska
Radca prawny i partner w kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr z kilkunastoletnim
doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, docenianym w
prestiżowych rankingach (np. Chambers Europe). Doradzała m.in. przy realizacji inwestycji
infrastrukturalnych i energetycznych o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa
państwa.

Dr Jarosław Kola
Prawnik w kancelarii WKB. Specjalista zamówień publicznych . Uzyskał stopień
naukowy doktora na podstawie rozprawy „Interes zamawiającego w polskim prawie
zamówień publicznych”, obronionej na WPiA UAM. Badania naukowe prowadził w wiodących
zagranicznych ośrodkach naukowych w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town oraz w
Heidelbergu. Bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne

9.00
I. Wprowadzenie do zamówień wg Nowego
PZP - Zamówienia publiczne na nowo
„Harmonogram wejścia w życie”, wpływ Nowego PZP
na zawarte umowy i postępowania wszczęte przed
2021 r.
Systematyka ustawy i nowe definicje legalne

24.03.2021
Miejsce
ONLINE - ZOOM
Pakiet materiałów

380 ZŁ + VAT

II. Udzielenie zamówienia wg procedury
krajowej oraz unijnej
Procedura krajowa vs unijna
Reżim krajowy vs unijny – zasadnicze różnice
Wszczęcie i prowadzenie postępowania na
przykładzie przetargu nieograniczonego
Nowe zasady zmiany i wyjaśniania treści SWZ
Składanie i otwarcie ofert,
Termin związania ofertą
Zakończenia postępowania
Wybór oferty
Unieważnienie postępowania

Dla kogo ?
Specjaliści od przetargów
Specjaliści ds. Funduszy
Europejskich
Wykonawcy
Podwykonawcy

III. Procedura udzielania zamówień poniżej
progów unijnych
Podprogowe
Nowe tryby udzielania zamówień klasycznych o
wartości poniżej progów unijnych
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
poniżej progów unijnych – obowiązki informacyjne
zamawiającego
Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Wybór najkorzystniejszej oferty

IV. Weryfikacja wykonawców i ich ofert po
nowemu- Wygrywająca oferta
Procedura standardowa vs uprzednia ocena ofert
Przesłanki wykluczenia z postępowania
Procedura self-cleaning według Nowego PZP
Warunki udziału w postępowaniu
Podstawy odrzucenia oferty
Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium

V. E-zamówienia
Środki komunikacji elektronicznej według
Nowego PZP:
1.
2.
3.
4.
5.

nowe zasady,
obowiązki informacyjne zamawiającego,
wymogi techniczne,
wymogi co do formy,
wyjątki
Elektronizacja zamówień a postępowanie
odwoławcze
Inne zagadnienia związane z elektronizacją
(szyfrowanie

VI. Środki ochrony prawnej od 2021 roku →
Odwołania i skargi po nowemu

→ Zgłoszenie

Cel
Jednym z głównych celów
nowej ustawy Pozyskanie
nowych przedsiębiorców z
sektora MŚP do
przystępowania do przetargów.
Ogromne środki, jakie w
rezultacie wygranych
przetargów mogą uzyskać
małe firmy mogą skutecznie
wzmocnić ich pozycję na
rynku.

Wymagania formalne i materialno-prawne odwołania od
2021
Skargi po nowemu

Skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wnosi się do
nowo utworzonego Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu
zamówień publicznych w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia, za
pośrednictwem prezesa Izby. Od 1 stycznia XXIII wydział
gospodarczo-odwoławczy stał się jednocześnie sądem zamówień
publicznych – informuje prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
Odwołania po nowemu
Od 1 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, jako jedyny w
Polsce, przejął wszystkie odwołania w zamówieniach publicznych.
To, według wstępnych szacunków, od 800 do 1000 spraw.

MODUŁ VII: Umowy wg Nowego PZP Rozwiązywanie problemów
● Klauzule abuzywne oraz postanowienia
obowiązkowe - przykłady
● Obowiązkowe płatności częściowe,
● zaliczki,
● waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
● Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy ?
● Raport z realizacji zamówienia

