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AGENDA SZKOLENIA 

Tytuł  
Prawo zamówień publicznych - praktyczne skutki nowelizacji przepisów o zamówieniach 

publicznych z 2016 r. 

Data 25 września 2017 r., w godzinach 8:30-15:30 

Miejsce  Gmach Główny PW (pl. Politechniki 1), sala 206 

Trener Krzysztof Puchacz 

Organizator Dział ds. Szkoleń 

 Godzina: PLAN ZAJĘĆ 

8:30-10:00 

1. Ustalanie wartości zamówienia 

• jak szacować wartość zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się okresowo? 

• jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi? 

• jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia? 

• szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień 

• zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne) 

• zamówienia udzielane w częściach 

• jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne) 

• jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE? 

• uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji 

• planowanie postępowań (art. 13a PZP) 

10:00-10:10 PRZERWA KAWOWA 

10:10- 11:40 

2. Opis przedmiotu zamówienia (przykłady rozwiązań obniżających ryzyko 
nieprawidłowości) 

• granica pomiędzy zakazanym ograniczaniem konkurencji a legalnym opisaniem 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wysokich standardów uzasadnionych 
potrzebą zamawiającego 

• prawo opcji, jako instrument elastycznego kształtowania zakresu świadczenia 
wykonawcy 

• dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania zamawiającego 

• testy i prezentacje, jako element weryfikacji przedmiotu zamówienia na etapie 
oceny i badania ofert 

• klauzula zatrudnienia (art. 29 ust. 3a) 

• oznakowanie 

3. Kryteria oceny ofert (przykłady praktycznych zapisów SIWZ). 

• nowe zasady konstruowania kryteriów oceny ofert po 28.07.2016 r. 

• przykłady kryteriów oceny ofert (koszty w cyklu życia, jakość, funkcjonalność, termin 
realizacji, gwarancja, wartość techniczna itp.) 

• rozszerzenie zakresu świadczenia wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert,   

• kryteria mierzalne i niemierzalne 

• weryfikacja kryteriów oceny ofert na podstawie dokumentów lub próbek w tym 
omówienie możliwości ich uzupełniania 
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11:40-12:00 PRZERWA KAWOWA 

12:00-13:30 

4. Warunki udziału w postępowaniu (przykłady praktycznych zapisów SIWZ) 

• zakres uprawnień zamawiającego w zakresie konstruowania warunków udziału 
w postępowaniu 

• warunek udziału w postępowaniu, jako instrument badania zdolności wykonawcy 
do wykonania zamówienia 

• powiązanie warunku udziału w postępowaniu z opisem przedmiotu zamówienia 

• warunek udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert 

• przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu po nowelizacji 

5. Ocena i badanie ofert 

• nowe zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich (art. 22a PZP) 

• nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu (przesłanki 
obligatoryjne i fakultatywne) 

• tzw. selfcleaning (możliwość wyeliminowania przez wykonawcę podstaw 
wykluczenia go z udziału w postępowaniu) 

• jednolity europejski dokument zamówienia (oświadczenie wstępne), jako sposób 
dokumentowania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia 

• tzw. „procedura odwrócona” oceny podmiotowej wykonawcy 

• składanie oświadczeń wstępnych oraz „dokumentów podmiotowych” i ich 
uzupełnianie przez wykonawców 

• weryfikacja rażąco niskiej ceny 

13:30-13:40 PRZERWA KAWOWA 

13:40-15:30 

6. Zmiany w zakresie trybu zamówienia z wolnej ręki po nowelizacji 

7. Zmian umów o zamówienie publiczne 

8. Usługi społeczne 

9. Zasada konkurencyjności przy udzielaniu zamówień objętych projektem UE 
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