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Na zwa

Seminarium: Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Termin

20.09.2011r.

Miejs ce

Wrocław, Hotel GEM ul. Mianowskiego 2b

8:40-9:00
9:00-11:00

11:00-11:15
11:15-13:15

Rejes tra cja uczes tni ków semina rium
1. Pojęcie społecz nie odpowiedzialnego zamówienia publicznego.
2. Kwestie społeczne w zamówieniach publicznych.
3. Podstawy prawne soz p w a ktualnych przepisach pra wnych z zakresu
za mówień publicznych w prawie unijnym:
- Stra tegia zrównoważonego rozwoju UE ora z Stra tegia Lizbońs ka,
- Komunika t KE z 2001 roku
- Preambuła do Dyrektywy 2004/17/WE (pkt 33,42,44)
- Dyrektywa 2004/17/WE
- Preambuła do Dyrektywy 2004/18/WE (pkt 28 i 29)
- Dyrektywa 2004/18/WE (a rtykuły: 19, 26,27, 45,55)
4. Przewodnik KE po społecznie odpowiedzialnych zamówieniach
publicznych:
- Określanie potrzeb i planowanie zamówień publicznych .
Przerwa kawowa
5. Społeczne zamówienie publiczne:
- Definiowanie wymogów zamówienia (formułowanie specyfika cji ,
s tosowanie wa riantów, etykiety społeczne i s kutki etycznego handlu,
uwzgl ędnianie kwes tii społecznych w metoda ch produkcji i realiza cji
procesów, niepełnospra wnoś ć).
- Wybór wykonawców (kryteria dys kwalifika cji , zdolnoś ci techni czne).
- Udzielenie zamówienia (ogólne zasady projektowania kryteriów
udzielenia i samego udzielania za mówień publi cznych, pos tępowanie
z ra żąco niski mi oferta mi, spotka nie z odrzuconymi oferentami ).
- Wykonanie zamówienia (zasady formułowania klauzul dotyczących
wykonania zamówienia , przykłady kwes tii społecznych, zgodnoś ć
z kra jowymi ra mami prawnymi w spra wie za trudnienia).
6. Podstawy prawne soz p w a ktualnych przepisach pra wnych z zakresu
za mówień publicznych w prawie krajowym:
- Us tawa Prawo zamówień publi cznych (a rtykuły: 5, 22 us t.2, 24 us t.1 pkt
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13:15-13:30
13:30-15:30

3-8, 29 ust.4, 36 us t.2 pkt 9, 25 us t.2).
Przerwa kawowa
7. Instrumenty wspomagające działania zamawiających.
8. Dobre praktyki.
9. Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalneg o oraz Prezesa UZP dot.
s tosowania klauzul społecznych.
10. Przykładowe zapisy siwz w zakresie klauzul społecznych.
11. Społeczna odpowiedzialność biznes u.
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