
 

 

 

 

Nowe Prawo Zamówień Publicznych  

wprowadzenie w regulacje nowej ustawy. 

30.06.2020 godz. 10:00-13:15 

 

Program szkolenia: 

 

I. Geneza powstania nowych przepisów – główne cele i zadania nowej ustawy Pzp. 

 

II. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nowej ustawy 

1) rodzaje zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy, 

2) wprowadzenie do ustawy pojęcia „progi unijne”, 

3) zmiany w zakresie informowania o aktualnych progach unijnych i średnim 

kursie złotego w stosunku do euro, 

4) słowniczek ustawowy – definicje podstawowych pojęć w zamówieniach 

publicznych (36 definicji), omówienie wybranych definicji, 

5) udzielanie zamówień poniżej 130 000 zł netto- postępowanie w tzw. progu 

bagatelnym tj. od 50 000 zł netto, ale poniżej 130 000 zł netto. 

 

 

III. Wybrane zasady udzielania zamówień 

1) najlepsza jakość w ramach posiadanych środków, 

2) efektywność, 

3) bezstronność oraz obiektywizm – omówienie pojęcia konfliktu interesów, 

zmiany w zakresie składania oświadczeń przez osoby występujące po stronie 

zamawiającego, co do podstaw wyłączenia z postępowania z uwagi ma konflikt 

interesów, 

4) jawność postępowania, 

5) pisemność postępowania (rozumiana zgodnie z wprowadzoną definicją). 

 

IV. Plan postępowań o udzielenie zamówień 

1) konieczność zapewnienia aktualności planu, 

2) zmiana miejsca zamieszczania planu postępowań – BZP oraz strona 

internetowa zamawiającego. 

 

 



 

 

 

V. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – m.in. zmiany w zakresie ustalania 

wartości konkursu, szacowanie podobnych dostaw, aktualność szacowania 

wartości zamówień udzielanych w częściach. 

 

VI. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami 

1) komunikacja wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – 

różnice w komunikacji i składaniu oświadczeń/dokumentów w zależności 

od wartości zamówienia, 

2) wyjątkowe dopuszczenie komunikacji ustnej – przykłady. 

 

VII.  Podział postępowań i procedur związanych z udzieleniem zamówienia 

w zależności od wartości zamówienia 

1) postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 

progi unijne – krótka analiza czynności związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem postępowania, tryby udzielania zamówień, 

2) postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej 

niż progi unijne – krótka analiza czynności związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem postępowania, tryby udzielania zamówień. 

 

VIII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie 

1) nowe zasady związane z konstruowaniem umów w sprawach zamówień 

publicznych – zawartość umowy, wprowadzenie otwartego katalogu tzw. 

klauzul abuzywnych, których zamawiającym nie wolno wprowadzać 

do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

2) obowiązkowa waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy przy niektórych 

rodzajach umów, 

3) nowe wymogi związane z umowami w sprawach zamówień publicznych – 

raport z realizacji umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy. 

 

IX. Środki Ochrony Prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów (mediacja lub 

inne polubowne rozwiązanie sporu – nowy instrument dotyczący rozstrzygania 

sporów wynikających z zawartych umów w sprawach zamówień publicznych). 

 

X. Pytania indywidualne, dyskusja – na bieżąco w trakcie trwania szkolenia. 

 


