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Spotkanie uczestników Spotkio z reprezentantami
problematycznych regulacji ustawy PZP

Ministerstwa

Rozwoju

na

temat

Dnia 3 lipca 2017r. w godzinach 13:00-17:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się spotkanie na temat
praktycznych problemów i możliwych usprawnień ustawy Prawo Zamówień Publicznych zorganizowane przy
współpracy serwisu SzuKIO.pl i Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju .

Uczestnicy spotkania
W spotkaniu wzięło udział 26 uczestników cyklicznych spotkań SpotKIO i przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.
Ze strony Ministerstwa Rozwoju udział wzięli m.in przedstawiciele Departamentu Doskonalenia Regulacji
Gospodarczych:
Pani Joanna Sauter-Kunach , Dyrektor,
Pani Maja Janicka , Główny Specjalista ds. legislacji,
Pani Nina Szczęch , specjalista,
Pan Przemysław Grosfeld , specjalista
Spotkanie prowadziły:

Martyna Lubieniecka - moderator SpotKIO

Małgorzata Sobolewska - moderator SpotKIO

Formuła spotkania
Spotkanie odbyło się w formule SpotKIO . Koncentrowano się na identy kacji, dokładnym opisaniu i zaproponowaniu
możliwych usprawnień kontrowersyjnych lub sprawiających problemy przepisów.
Podczas spotkania prezentowano zagadnienia zgłoszone przez uczestników przed spotkaniem. Każde z nich
prezentował autor i prowadzona była debata na temat spojrzenia na problem przez różne strony rynku z omówieniem
opinii prezentowanych przez organy kontrolne, KIO i sądy. Wykonawcy i zamawiający prezentowali swój punkt
widzenia i spojrzenie na przepisy zarówno w aspekcie problemu jak i możliwych rozwiązań.

Zakres dyskusji
Zagadnienia omawiane podczas spotkania:

TRYBY POSTĘPOWAŃ
Obowiązek publikacji SIWZ od dnia wszczęcia postępowania w postępowaniach wieloetapowych w szczególności
w dialogu konkurencyjnym
Doprecyzowanie zasad prowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej

PRZYGOTOWANIE / PROWADZENIE POSTĘPOWANIA
Doprecyzowanie okoliczności skutkujących obowiązkiem podziału zamówienia na części
Wyjaśnienia treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

BADANIE I OCENA OFERT
Uzupełnianie dokumentów i ich aktualność
Przesłanki unieważnienia postępowania wieloetapowego lub prowadzonego w trybie z wolnej ręki
Doprecyzowanie fakultatywnych podstaw wykluczenia
Zniesienie obowiązku automatycznego wzywania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny
Zniesienie automatyzmu stosowania innych niż cena kryteriów oceny oferty
Środki ochrony prawnej w postępowaniach poniżej progów unijnych w tym również dotyczących usług
społecznych
Podczas 4-godzinnego spotkania udało nam się omówić jedynie część aspektów, które sprawiają trudności i wymagają
poprawy. Na kolejnych spotkaniach zostaną omówione kolejne zagadnienia zgodnie ze zgłoszeniami uczestników i
ministerstwa.

Kolejne spotkanie
Kolejnie spotkanie w Ministerstwie Rozwoju planowane jest pomiędzy 4 a 8 września. Ze względu na znajomość
formuły w spotkaniu brali będą udział uczestnicy cyklicznych SpotKIO, które odbywają się regularnie m.in. w
Warszawie w każdy ostatni poniedziałek lub czwartek miesiąca.
Do udziału w naszych spotkaniach szczególnie namawiamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw w celu
przedstawienia poglądów i wspólnego odnalezienia rozwiązań dla tego najważniejszego segmentu.

