PROGRAM WEBINARIUM
Pierwszy dzień (dominuje charakter wykładowy):
1. Zamówienia publiczne w świetle dyrektywy przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę
2004/18/WE (Dz. U. L 94/65,) odnoszących się do nowelizowanych zagadnień
a) Zakres obowiązku stosowania dyrektywy
b) Nowe definicje i przesłanki stosowania Pzp;
c) Zasady udzielania zamówień publicznych w prawie polskim i prawie europejskim,
d) Nowe przesłanki wyłączeń udzielania zamówień spod przepisów Prawa zamówień publicznych.
2. Wejście w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych a przepisy przejściowe
3. Komisja przetargowa i zespół projektowy – funkcje i zadania
4. Centralny zamawiający i pomocnicze działania zakupowe
5. Dokonywanie i ocena prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia.
a) Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań związanych z realizacją zamówienia
dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
b) Dialog techniczny;
c) Dzielenie zamówienia na części.
6. Szacowanie wartości zamówienia
Drugi dzień (wykład z praktycznym omówieniem dokumentów):
1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
2. Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych
3. Kwalifikacja i selekcja wykonawców po nowelizacji
a) Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji
b) Powoływanie się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich – wymagania i skutki prawne.
c) Zmiany w zakresie wykluczenia wykonawcy – obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia
d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
e) Uprawnienie do zatrzymania wadium zgodnie z nowymi przepisami.
4. Zmiany w zakresie merytorycznej oceny ofert
a) Kryterium ceny po nowelizacji Ograniczenia możliwości stosowania kryterium cenowego.
b) Poza cenowe kryteria oceny ofert i ich wagi
c) Rażąco niska cena
d) Procedura weryfikacji ceny oferty i jej cele
e) Nowe regulacje dotyczące rażąco niskiej ceny
f) Odrzucenie oferty
5. Rozstrzygnięcie postępowania.
a) Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne
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b) Zaliczki i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
c) Umowa ramowa a umowa definitywna o zamówienie publiczne
d) Zakres umowy
e) Podwykonawcy
f) Zasady dokonywania zmiany umowy
g) Rozwiązanie umowy.


Wykładowca w trakcie zajęć korzysta z orzecznictwa TSUE, sądów powszechnych i Krajowej
Izby Odwoławczej.



Uczestnicy powinni być wyposażeni w ustawę Prawo zamówień publicznych.
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