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RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

Jak uniknąć błędów i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych 

 

godziny Nazwa modułu Zagadnienia poruszane w danym module 

9:30- 10:00 Aktualny stan prawny wraz z 

zastosowaniem 

najważniejszych aktów około-

ustawowych koniecznych do 

przygotowania i 

przeprowadzenia 

postępowania  

1. Prawo unijne 

2. Prawo krajowe  

3. Zasada proporcjonalności w ramach 

porozumienia GPA, odstępstwa, zakres 

obowiązywania 

 

Wykład  

10:00 – 10:30 Szacowanie wartości 

zamówienia i podział 

zamówienia na części 

1. Identyfikacja jednego zamówienia 

(sumowanie zamówień/ podział na części) w 

tym zamówienia niespełniające tożsamości 

czasowej 

2. Art. 6a – zastosowanie oraz źródło wynikające 

z Dyrektyw UE 

3. Sposoby techniczne szacowania 

4. Planowanie zamówień 

5. Zamówienia w ramach GPA 

Wykład + praca na przykładach + orzecznictwo 

10:30 – 11:00 Warunki udziału w 

postępowaniu, przesłanki 

wykluczenia oraz dokumenty i 

oświadczenia na ich 

potwierdzenie ( w tym 

korzystanie z zasobów innych 

podmiotów) 

1. Pozytywne 

2. Negatywne obligatoryjne  

3. Negatywne fakultatywne 

4. Zasada proporcjonalności 

5. Odmienności dotyczące wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

Wykład + praca na przykładach 

11:00 – 11:15  Przerwa kawowa  

11:15 – 12:00 SIWZ i opis przedmiotu 

zamówienia po zmianach 

ustawy PZP  

1. Wymagania wydajnościowe lub funkcjonalne 

2. Aspekty środowiskowe 

3. Dostępność dla użytkowników w tym dla 

niepełnosprawnych 

4. Możliwość odniesienia się do metod produkcji 

5. Wymagania co do zatrudniania określonych 

osób na podstawie umowy o pracę; 
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6. Opis z zastosowaniem nazw własnych; 

7. Zasady stosowania „równoważności” 

8. Możliwość ograniczania do produktów / 

wykonawców z terenu Unii Europejskiej na tle 

porozumienia GPA 

9. Zasady obowiązkowego wskazywania umowy 

o pracę pomiędzy osoba fizyczna, a 

wykonawcą 

Wykład + praca na przykładach 

12:00 – 12:30 Zamówienia publiczne 

beneficjentów sektora 

finansów publicznych w 

świetle wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 

1. Zasad konkurencyjności i rozeznanie rynku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład + praca na przykładach 

Analiza protokołów pokontrolnych 

12:30 – 13:00 Warunki obniżenia wartości 

korekt finansowych oraz 

wydatków poniesionych 

nieprawidłowo związanych z 

udzielaniem zamówień 

publicznych. 

Wykład + praca na przykładach 

13:00 – 13:45 Naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych 

1. Zasady obrony 

2. Sankcje 

Wykład 

13:45 – 14:15 Odpowiedzialność 

pracowników w zakresie 

prawa pracy  

1. Zasady 

 

Wykład 

14:15 – 15:00 Instytucje kontrolujące w tym 

rola UZP 

Zasady kontroli oraz sankcje i sposoby obrony 

Wykład 
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