„Nowa Ustawa Prawo
zamówień
publicznych 2021 –
kluczowe zmiany”

Dlaczego ten kurs jest dla Ciebie
Czy ten kurs jest dla Ciebie?
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia związanych z zamówieniami publicznymi z obowiązkami
wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz.
2019) ze wszystkimi zmianami w szczególności z czynnościami związanymi z prowadzeniem postępowania w ujęciu
praktycznym nie wykluczając zamówień bagatelnych, wyłączonych (covid-19) a także dofinansowanych z UE.
Forma szkolenia:
Prezentacja, ćwiczenia, studia przypadków związane z procedurami nowej ustawy ( między innymi: Analiza potrzeb i
wymagań, nowy regulamin zamówień bagatelnych, nowa SWZ-dopasowana do przedmiotu zamówienia uczestników
szkoleń)

Program kursu:
1.

Wprowadzenie- geneza wprowadzonych zmian do nowej ustawy pzp 2021,-omówienie ewentualnych

zmian na bieżąco.
2.

Nowa ustawa, jej zmiany i nowelizacja: czyli co się zmieniło w międzyczasie

3.

Rozporządzenia wykonawcze- czyli rozszerzenie przepisów

4.

Wyłączenia po nowemu w tym związane z covid19 czyli co się zmieniło w wyłączeniach ustawowych –

omówienie włączeń ( gdzie się podział art. 4 pkt 8 i jakim artykułem go zastąpić)
5.

Zamówienia bagatelne- szczegóły w zależności od obowiązujących przepisów

6.

Nowa ustawa PZP 2021-omówienie metodą porównawczą starych i nowych przepisów na przykładzie

procedury – od A do Z.
7.

SWZ a OPiW (Opis potrzeb i wymagań)-różnice i w jakich trybach stosujemy

8.

Zamówienia publiczne poniżej UE wg nowej ustawy-zasady

 Procedura bez negocjacji Wariant I
 Procedura z negocjacjami fakultatywnymi Wariant II
 Procedura z negocjacjami obowiązkowymi Wariant III

9.

Zamówienia powyżej progów UE-procedury

10. Zamówienia powyżej progów UE-zasady-procedury
11. Analiza potrzeb i wymagań- kto jak i kiedy przygotowuje
12. szacowanie wartości zamówienia – opcje wznowienia po nowemu
13. Zasady opisu przedmiotu zamówienia-obowiązki- równoważność,
14. Przedmiotowe środki dowodowe
15. Konflikt interesów (były art. 17- zasada bezstronności)-zmiany
16. Podmiotowe środki dowodowe- wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne
17. Warunki udziału w postępowaniu
18. Nowe zasady wadium
19. Nowa SWZ z uwzględnieniem zapisów o elektronizacji
20. modyfikacja SWZ i nowe terminy pytań do swz
21. Nowe zasady zamówień na usługi społeczne

22. Zmiany w umowach o zamówienia publiczne






Klauzule abuzywne
Obowiązki sumowania kar przez zamawiającego
Płatności częściowe
Raport z umowy
Ogłoszenie o wykonaniu umowy

23. Nowe zasady odwołań i skarg- czyli środki ochrony prawnej po nowemu
24. Platforma e- zamówienia – stan prac
25. Problemy i zagrożenia w elektronizacji-orzecznictwo, interpretacje, zebrane doświadczenia Czyli co się
wydarzyło od czasu jej wprowadzenia.
26. Jeszcze raz podsumowanie wszystkich zmian w zamówieniach publicznych
27. Pytania od uczestników

Szczegóły kursu:
Szkolenie prowadzić będą specjaliści w swoich dziedzinach. Nasi szkoleniowcy to osoby z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym w zakresie księgowości i prawa podatkowego. Dzięki temu możesz mieć
pewność, że zdobyta na szkoleniu wiedza będzie praktyczna i poparta ciekawymi przykładami.
Autorskie materiały, certyfikat, nagrania szkoleń oraz konsultacje z prowadzącym. Zapewniamy bezpłatne
konsultacje mailowe z prowadzącym do 7 dni po szkoleniu.
Zachęcamy do wysyłania własnych problematycznych zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć
podczas szkolenia na adres e-mail: szkolenia@wektorwiedzy.pl
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli w czasie trwania kursu
pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

https://wektorwiedzy.pl

