Cyfrowe narzędzia
niezbędne w codziennej pracy
z zamówieniami publicznymi

Asystent Postępowania
Cyfrowe narzędzia niezbędne w codziennej pracy z zamówieniami publicznymi

Asystent Postępowania to:

Interaktywne narzędzie
do przygotowywania
dokumentów
zamówienia

Narzędzia
zapewniające wsparcie
w codziennej pracy
z zamówieniami
publicznymi

www.postepowania.pl

2

Platforma do
prowadzenia
postępowań
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Interaktywne narzędzie do przygotowywania
dokumentów zamówienia:

specyfikacja warunków zamówienia
(SWZ), opis potrzeb i wymagań,
czy zapytanie ofertowe tworzone
są zawsze według jednego
schematu – dzięki czemu
dokumenty zamówienia zawierają
wszystkie wymagane elementy i są
przygotowywane w ten sam sposób

program liczy za użytkownika
terminy oraz wartości, m.in.:
wskazuje prawidłowy termin na
złożenie oferty, termin związania
ofertą, wysokość wadium, oblicza
czy ustalenie wartości zamówienia
nastąpiło we właściwym terminie
i we właściwy sposób

użytkownik może w Asystencie
Postępowania projektować
niezbędne wykazy (np. wykaz usług,
robót budowlanych, czy dostaw) –
klikając w programie odpowiednie
elementy, które chce wprowadzić
do wykazów lub formularza, bez
konieczności samodzielnego
tworzenia dokumentu

w programie zostało wprowadzone
innowacyjne narzędzie ustalania
kryteriów oceny ofert – dzięki
zastosowanemu wzorowi do SWZ
można wprowadzić niemal każde
kryterium, które ma wymierny
charakter (a zatem jest kryterium
bezpiecznym)

program jest intuicyjny i prosty
w obsłudze, co daje komfort oraz
bezpieczeństwo w pracy nad treścią
SWZ, opisu potrzeb i wymagań czy
zapytania ofertowego.

w programie na bieżąco dodawane
są nowe elementy wpływające na
jakość przygotowanej dokumentacji

program reaguje na pojawiające
się w dokumentacji błędy
i zapewnia bezpieczeństwo w pracy
z zamówieniami

3

Asystent Postępowania
Cyfrowe narzędzia niezbędne w codziennej pracy z zamówieniami publicznymi

Narzędzia zapewniające wsparcie w codziennej
pracy z zamówieniami publicznymi:
1.

Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić
podstawy do wykluczenia z postępowania – narzędzie do
weryfikacji wykonawców

Wybór rzetelnego, wiarygodnego i zdolnego do realizacji zamówienia wykonawcy wymaga dostępu do informacji
dotyczących jego doświadczenia, czy potencjału. Nie zawsze jednak oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę
w toku postępowania są wystarczające do dokonania oceny jego zdolności technicznych, zawodowych, czy rzetelności.
Jednocześnie prawo zamówień publicznych wprowadza możliwość wykluczania z postępowania wykonawców:

którzy nienależycie
realizują umowy
o udzielenie zamówienia

z którymi rozwiązano
umowę

którzy wyrządzili szkodę
zamawiającemu

których pozwano

którzy zostali wykluczeni
z postępowania
w związku
z wprowadzeniem
zamawiającego w błąd

Baza wykonawców ma na celu udostępnienie zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom dodatkowego narzędzia
umożliwiającego efektywną ocenę ofert oraz wykonawców.

Jak to działa
w Asystencie Postępowania?
kilkanaście tysięcy jednostek publicznych w Polsce
na podstawie otrzymanych wniosków o udostępnie
tego typu informacji przekazuje nam dane, dzięki
którym tworzymy bazę wykonawców, zgodną
z powyższymi założeniami
dostęp do informacji możliwy jest w aplikacji
mobilnej, na naszej stronie internetowej lub
w postaci raportu – wszystko w łatwy i przystępny
sposób
baza jest uatktualniana o nowe informacje
każdego dnia
klient otrzymuje pełen raport dotyczący
interesującego go wykonawcy
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Takich danych i funkcjonalności
nie ma nikt w Polsce!
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2.

Kreator umów

Moduł do tworzenia projektu umowy o roboty budowlane, o świadczenie usług, czy dostawy (w tym w ramach p.z.p.!) to
nowa funkcjonalność zawarta w programie Asystent Postępowania.
System podpowiada, jakie elementy muszą znaleźć się w projektach umów o udzielenie zamówienia i jednocześnie
proponuje ich treść, np. postanowienia dotyczące:

podwykonawców

RODO

praw autorskich

wykonania
zastępczego

zabezpieczenia
należytego wykonania
umowy

możliwego
zastosowania kar
umownych

wynagrodzenia czy
obowiązków stron

Dzięki temu użytkownik otrzyma
gotową umowę, posługując się modułami
zawartymi w programie!

Korzyści:
możliwość przygotowania spersonalizowanej umowy o roboty budowlane / dostawy / o świadczenie usług

możliwość wyszukiwania lub filtrowania umów lub dokumentów

automatyczne pobieranie danych z CEIDG lub KRS o wykonawcach

możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej

możliwość eksportu wygenerowanej umowy do pdf lub word

możliwość pracy na tym samym dokumencie przez różne osoby w jednostce (podwładny / przełożony lub
pracownicy różnych działów) oraz możliwość zarządzania procesem akceptacji umowy
narzędzie do weryfikowania prawidłowości postanowień zawieranych umów (weryfikacja tzw. klauzul
niedozwolonych)

integracja z SWZ tworzoną w ramach Asystenta Postępowania
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3.

Rejestr klauzul niedozwolonych

Jedną z istotniejszych zmian, w zakresie realizacji zamówień publicznych, wprowadzonych na gruncie nowego prawa
zamówień publicznych, odgrywają tzw. klauzule niedozwolone (abuzywne). Klauzule abuzywne w umowach (również
zawieranych w ramach zamówień publicznych) to postanowienia umowne kształtujące obowiązki wykonawcy w sposób
rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją i z tego tytułu niedopuszczalne.
Nowa funkcjonalność w ramach programu Asystent Postępowania to rejestr klauzul niedozwolonych z możliwością
przeglądania orzeczeń sądowych, czy Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie poszczególnych klauzul.
Korzystając z rejestru klauzul niedozwolonych użytkownicy otrzymują informacje o tym, jakiego rodzaju
postanowienia mogą zostać uznane za niedozwolone, jakich postanowień unikać, jakie elementy umowy
mogą stwarzać zagrożenie dla zamawiającego.

4.

Wyszukiwarka postępowań z możliwością zadawania pytań

Dzięki wyszukiwarce wykonawcy mogą wyszukać postępowania przygotowane i opublikowane za pomocą platformy do
komunikacji działającej w ramach Asystenta Postępowania, a także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Unikatową funkcjonalnością wyszukiwarki będzie możliwość przygotowania i wysłania bezpośrednio do zamawiającego
pytania / wniosku o zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie automatycznie pozyskanych przez
aplikację danych.
Użytkownik może skorzystać z przygotowanego przez nasz zespół „Wniosku o zmianę treści SWZ”. Nasza wyszukiwarka
wskazuje na termin, w którym wykonawca może wysłać wniosek zgodnie z wymaganiami p.z.p.
Jakie korzyści daje praca z wyszukiwarką postępowań w ramach Asystenta Postępowania:
intuicyjne filtry do wyszukiwania postępowań
możliwość wyszukiwania postępowań, gdzie występują klauzule społeczne
możliwość wysyłania wniosku o zmianę treści SWZ za pomocą przygotowanego przez nasz zespół formularza
określenie terminu, w którym można w danym postępowaniu wysyłać wniosku o zmianę treści SWZ

5.

Rejestr umów o wartości powyżej 500 zł

Od lipca 2022 r. każda umowa o wartości powyżej 500 zł zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być
ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów. W ramach Asystenta Postępowania tworzymy narzędzie, dzięki któremu nasi
klienci w łatwy i intuicyjny sposób będą mogli wprowadzać lub modyfikować informacje o zawieranych umowach.
Korzyści:
intuicyjne filtry do wyszukiwania postępowań
możliwość wyszukiwania postępowań, gdzie występują klauzule społeczne
możliwość wysyłania wniosku o zmianę treści SWZ za pomocą przygotowanego przez nasz zespół formularza
określenie terminu, w którym można w danym postępowaniu wysyłać wniosku o zmianę treści SWZ
zautomatyzowany proces wpisywania danych (m.in. dane o wykonawcach pobierane są z CEIDG lub KRS,
a dane o zawartych umowach z BZP)
możliwość agregacji zamówień (system proponuje kategorie wydatków i sumuje ich wartość)
system samodzielnie wypełnia część wymaganych danych oraz przypomina o obowiązku aktualizacji danych
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Platforma do prowadzenia postępowań:
inteligentny program
do prowadzenia
postępowań
o udzielenie zamówienia
publicznego,
zgodnie z ustawą
prawo zamówień
publicznych (p.z.p.)
oraz w ramach zasady
konkurencyjności

narzędzie, które
kompleksowo prowadzi
przez cały proces
postępowania – od
jego przygotowania, aż
do wyboru wykonawcy
zgodnie z wymogami
p.z.p. przy zachowaniu
pełnej kontroli nad
przygotowaniem
i przebiegiem
postępowania,
niezależnie czy
postępowanie
prowadzone jest
w trybie przetargu
nieograniczonego,
w trybie podstawowym
czy zgodnie z zasadą
konkurencyjności

program dostosowany
do wymogów
elektronizacji
(umożliwia złożenie
oferty oraz pełną
komunikację wykonawcy
z zamawiającym)

za pomocą platformy
użytkownik może
również przygotować
plan postępowań
o udzielenie zamówienia

narzędzie umożliwiające
elektroniczny obieg
dokumentów w ramach
zamówień publicznych
oraz prowadzenie
cyfrowego archiwum
zamówień publicznych

Dążymy do tego, aby nasi klienci każdą czynność związaną z procesem
udzielania zamówień mogli wykonać w Asystencie Postępowania

Wyszukiwarka
postępowań

Plan postępowania
o udzielenie zamówienia

Dokumentacja
zamówienia online

Ocena ofert
Baza
wykonawców

Negocjacje

Cyfrowe
zamówienia
publiczne

Platforma do komunikacji
elektronicznej
zamawiający – wykonawca

Rejestr klauzul
niedozwolonych

Kreator umów
(zautomatyzowane
przygotowanie umowy)

Narzędzie do przygotowania
dokumentów zamówienia
(SIWZ, załącznik itp.)

Możliwość zadania
pytania przez AP
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Centrum Zamówień Publicznych
Paweł Sendrowski
ul. Grudzieniec 64
60-601 Poznań
raporty@postepowania.pl

www.postepowania.pl

nasza odpowiedź
na cyfryzację zamówień
publicznych

