Zamówienia publiczne w jednostkach realizujących projekty dofinansowane z
UE - praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych w świetle
nowej ustawy Pzp
Cel szkolenia:
- zdefiniowanie wpływu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na zamówienia
udzielane w projektach unijnych,
- omówienie ścieżki postępowania dla zamówień realizowanych poprzez zasadę
konkurencyjności,
- omówienie obszarów szczególnego ryzyka w kontekście definicji nieprawidłowości oraz
zasad kwalifikowalności wydatków,
- przekazanie użytecznej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, popartej praktycznymi
przykładami i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości
wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.
Program szkolenia:
1. Zasady udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych:
- nowe pojęcia w ustawie Prawo zamówień publicznych,
- fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych (niedyskryminacja, zachowanie
uczciwej konkurencji, efektywność wydatków, jawność, przejrzystość, proporcjonalność),
- elektronizacja zamówień publicznych – na co zwrócić szczególną uwagę,
- cel oraz nowe zasady planowania zamówień publicznych.
2. Zasady szacowania wartości zamówienia publicznego w nowej ustawie Prawo zamówień
publicznych:
- definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej,
podmiotowej i czasowej,
- nowe przepisy dot. badania tożsamość przedmiotowej w zakresie dostaw i usług,
- tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu
budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników
kontroli,
- szacowanie zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność,
nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy
planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić – mimo że są
określone w projekcie),
- udzielanie zamówienia w częściach w orzecznictwie i wynikach kontroli - uprawniony oraz
niedopuszczalny podział zamówienia na części,
- postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,
- agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia
konkurencji,
- prawo opcji,
- szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
3. Procedury udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp:
- zasada konkurencyjności - ścieżka postępowania,
- rozeznanie rynku,
- zakres stosowania procedury własnej.
4. Zamówienia „ustawowe” w projektach unijnych – ze szczególnym omówieniem obszarów
szczególnego ryzyka nieprawidłowości:

- przygotowanie postępowania oraz dokumentacji zamówienia;
- podmiotowe zasady kwalifikacji wykonawców;
- przedmiotowe warunki zamówienia - zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia
oraz doboru kryteriów oceny ofert;
- jak zapewnić obiektywny, jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia –
skutki zaniechań,
- zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,
- kryteria oceny ofert - związek kryteriów z przedmiotem zamówienia,
- upublicznianie zamówienia;
- oferta – zasady przygotowania, składania oraz otwierania;
- termin i miejsce składania ofert - konsekwencje braku precyzji,
- badanie, ocena i wybór oferty najkorzystniejszej;
- podstawy odrzucenia ofert;
- unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak poprawnie
interpretować przesłanki;
- umowa o zamówienie publiczne – obligatoryjne i niedozwolone klauzule, waloryzacja
wynagrodzenia, dopuszczalność zmiany umowy.
5. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych:
- definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego,
- czy każdy błąd (niezgodność) w zamówieniu skutkuje korektą finansową,
- skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków,
- błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
Prowadzący: Tomasz Kowalewski – od ponad 20 lat, związany z zamówieniami
publicznymi, zarówno po stronie zamawiających i wykonawców (jako doradca, członek
komisji przetargowych, przygotowujący postępowania i dokumentację zamówienia) jak
również poprzez wsparcie i prowadzenie kontroli (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz
audytów zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe m.in. na stanowisku audytora
wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za kontrolę,
wdrażanie i zarządzanie Funduszami Unijnymi (ZPORR, INTERREG, POKL). Od 2006 r.
wykładowca w ramach studiów podyplomowych oraz trener prowadzący szkolenia z zakresu
zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej, finansów
publicznych, polityki regionalnej UE oraz funduszy unijnych.

