I KONFERENCJA – 20 maja 2020
ZASTOSOWANIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ
USTAWY
ZASADY, POJĘCIA, POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA
(ANALIZA PORÓWNAWCZA OBECNYCH I NOWYCH PRZEPISÓW)

TEMAT
1. Otwarcie konferencji

PROWADZĄCY
Dziekan WPiA UAM
prof. Roman
Budzinowski
Wiceprezes UZP
Mateusz Winiarz

[0,5 godziny]
2. Zasady udzielania zamówień


zasada równego traktowania wykonawców



uczciwa konkurencja



zasada jawności



tajemnica przedsiębiorstwa (czynności wykonawcy w
celu zastrzeżenia informacji, obowiązek zamawiającego
w zakresie badania i odtajnienia informacji)



zasad przejrzystości



zasada proporcjonalności

Ad 2- Przedstawiciel
UZP

[1 godzina]
Dyskusja
3. Zakres zastosowania ustawy
4. Katalog zamawiających


jednostki sektora finansów publicznych



podmioty publiczne



zamawiający sektorowy



wspólne zamówienia (w tym zamówienia udzielane
przez podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy)



centralny zamawiający

Ad 3-4 – dr
Jarosław Kola

[1,5 godziny]
Dyskusja
5. Wyłączenia stosowania ustawy Pzp


zasady udzielania zamówień publicznych do 30 tys.
euro (nowe regulacje),

Ad 5-6 - mec.
Wojciech Piórkowski
Kancelaria Sowisło
& Topolewski



zamówienia na usługi prawnicze, finansowe,



zamówienia w zakresie prac badawczych i naukowych,



zamówienia na usługi kulturalne i oświatowe



zamówienia poddane szczególnym procedurom

6. Usługi społeczne i inne szczególne usługi
[1 godzina]
Dyskusja
7. Polityka zakupowa państwa


istota nowej regulacji



zasady opracowania



przyjęcie i realizacja polityki zakupowej państwa.

[1 godzina]
Dyskusja

Ad 7 – prof.
Katarzyna
Kokocińska, WPiA
UAM

II KONFERENCJA – 27 maja 2020
WYKONAWCA, KONSORCJUM, PODWYKONAWCA, PODMIOT TRZECI
(ANALIZA PORÓWNAWCZA OBECNYCH I NOWYCH PRZEPISÓW)

TEMAT

PROWADZĄCY

1. Wykonawca

Ad 1 i 2 - dr
Marcin Czerwiński



definicja



uprawnienia



obowiązki



udział tego samego podmiotu w charakterze wykonawcy,
podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego

2. Konsorcjum:


Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu,



Doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie publiczne,



Określenie postanowień umownych w zakresie dokonania
zapłaty wynagrodzenia na rzecz członków konsorcjum,



Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia,



Zmiany podmiotowe w składzie konsorcjum
wierzytelności, przystąpienie do długu,



Ukształtowanie
umowy
konsorcjum,
rozdział
odpowiedzialności pomiędzy członkami, prawa i obowiązki
stron, roszczenia wzajemne członków konsorcjum.

–

cesja

[2,5 godziny]
Dyskusja
3. Podwykonawcy




Ad 3 i 4 – mec.
Wojciech
Możliwość wykonania umowy bez udziału wykonawcy
Piórkowski
Zastrzeżenie kluczowych części zamówienia
Kancelaria Sowisło
Charakter prawny określenia wykonania zamówienia z & Topolewski
udziału podwykonawców treści oferty (JEDZ),



Powierzenie
wykonania
części
podwykonawcy w trakcie jego realizacji



Określanie
postanowień
powierzania wykonania
podwykonawców



Zastrzeganie dodatkowych warunków w stosunku do
podwykonawców

umownych
zamówienia

4. Podmiot trzeci
 Zasady udostępniania zasobów


Treść i charakter prawny zobowiązania

zamówienia
w
z

zakresie
udziałem



Solidarna odpowiedzialność wykonawcy
i podmiotu



Zmiana podmiotu w trakcie oceny ofert oraz podczas
realizacji zamówienia



Obowiązek wykonania umowy przez podmiot trzeci
(sankcje)

[2 godziny]
Dyskusja

III KONFERENCJA – 10 czerwca 2020
PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - SZACOWANIE,
PLANY ZAMÓWIEŃ, OBOWIĄZKI INFORMACYJNE, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(ANALIZA PORÓWNAWCZA OBECNYCH I NOWYCH PRZEPISÓW)

TEMAT

PROWADZĄCY
Ad 1-4 - mec. Wojciech
Piórkowski
Kancelaria Sowisło &
Topolewski

1. Zamówienia mieszane



prawidłowa kwalifikacja
skutki niepoprawnej kwalifikacji

2. Szacowanie wartości zamówienia








zasady
zakaz dzielenia i łączenia
tożsamości
sukcesywne (okresowe) usługi i dostawy
szacowanie – roboty budowlane (w tym obiekty
liniowe)
obowiązek uwzględniania usług i dostaw
okołobudowlanych
zasady szacowania wartości dla projektów
realizowanych ze środków UE

3. Wykładnia oraz praktyczne zastosowanie przepisu art. 6a
PZP
4. Prawo opcji v. zamówienia podobne
[1,5 godziny]
Dyskusja
5. Plan zamówień




Ad 5-7 - dr Jarosław Kola

sposób określania potrzeb zakupowych
zasady tworzenia
obowiązek czy konieczność

6. Plan
postępowań
sprawozdawczość

o

udzielenie

zamówień

/

7. Analiza potrzeb zamawiającego wg nowej ustawy
Dialog techniczny / Wstępne konsultacje rynkowe
[1 godzina]
Dyskusja

8. Opis przedmiotu zamówienia




Ad. 8 - mec. Agnieszka
Chwiałkowska

celowość i gospodarność w kontekście opisu
przedmiotu zamówienia
Kancelaria WKB
określanie standardów w zakresie istotnych cech
przedmiotu zamówienia
równoważność

[1 godzina]
Dyskusja
Ad. 9-11 – mec. mec.
9. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i prace
Wojciech Piórkowski
projektowe. Stosowanie kryterium kosztu opartego na LCC
Kancelaria Sowisło &
z zastosowaniem metody kalkulacji kosztów cyklu życia dla
Topolewski
budynków. Cykl życia produktu.
10. Instrumenty prawne o charakterze środowiskowym
w kontekście nowego Prawa zamówień publicznych



Przykładowe środowiskowe kryteria oceny ofert
Dostępność (art. 29 ust. 5 i 6 Pzp)

11. Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne



[1 godzina]
Dyskusja

Klauzule społeczne (art. 29 ust. 3a i ust. 4 Pzp)
Przykładowe społeczne kryteria oceny ofert
Oznakowania o charakterze społecznym

IV KONFERENCJA – 17 czerwca 2020
PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – KONSULTACJE RYNKOWE, TRYBY, OCENA
OFERT, PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA
(Analiza porównawcza obecnych i nowych przepisów)

TEMAT
1. Dialog techniczny / Wstępne konsultacje rynkowe
2. Podział zamówienia na części


prawo czy obowiązek



obowiązki informacyjne



oferta wariantowa

PROWADZĄCY
Ad. 1 i 2 mec.
Wojciech
Piórkowski
Kancelaria Sowisło
& Topolewski

[1,5 godziny]
Dyskusja
3. Tryby udzielenia zamówienia publicznego


Tryby podstawowe,



Negocjacje z ogłoszeniem / bez ogłoszenia



Dialog konkurencyjny



Partnerstwo innowacyjne

Ad. 3 i 4 – mec.
Agnieszka
Chwiałkowska
Kancelaria WKB

4. Tryb zamówienia z wolnej ręki


wykładnia przesłanek



zamówienia in house



zmiana umowy vs. art. 144 Pzp

[1,5 godziny]

Dyskusja
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości
Ad. 5 – dr Jarosław
mniejszej niż progi unijne:
Kola
 Tryb podstawowy


Negocjacje jako element procedury



Aukcja elektroniczna

[1 godzina]
Dyskusja
6. Unieważnienie postępowania
[1 godzina]

Ad. 6 - mec.
Grzegorz Józefiak
Kancelaria Sowisło
& Topolewski

Dyskusja

