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Aktualności:
1. W dniu 28 maja 2019 r. został zatwierdzony i wszedł w życie nowy regulamin zgłaszania w formie
nominacji oraz udzielania deklaracji uprawnienia w ramach Programu Inwestycyjnego NATO
w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) i w pozostałych przetargach ogłaszanych przez agencje,
dowództwa sojusznicze i inne instytucje NATO. Regulamin wraz z nowymi wzorami wniosków,
dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przetargi-nato,
Główne zmiany wprowadzone do regulaminu to:

a) uznanie, że dotrzymanie terminu złożenia wniosków następuje w chwili złożenia wniosku
b)
c)

d)
e)

f)

w wersji elektronicznej,
przedłużenie terminu składania wniosków dla przedsiębiorców, którzy o deklarację
uprawnienia starają się w procedurze uproszczonej,
w przetargach, w których dostęp do informacji niejawnej wymagany jest dopiero od
wykonawcy zlecenia, rezygnacja ze sprawdzania posiadania dostępu do informacji
niejawnych na etapie oceny wniosku, (pozostaje konieczność złożenia oświadczenia przez
wnioskodawcę),
przyjęcie, że firmy występujące jako konsorcjum składają wnioski odrębnie ale deklaracje lub
nominacje otrzymują wspólnie, jedną,
uzupełnienie podstawy prawnej wykluczenia z postępowania o udzielenie deklaracji lub
nominacji o art. 131 e) PZP, który dotyczy przedsiębiorców niespełniających warunków
udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa,
uszczegółowienie zapisów dotyczących spełnienia wymogów w zakresie ochrony informacji
niejawnych.

2. W dniach 20-22.05.2019 r. odbyła się w Oslo (Norwegia) bardzo ciekawa konferencja NITEC’19,
która zgromadziła 750 uczestników, i stanowiła okazję do zapoznania się z uwarunkowaniami
politycznymi, gospodarczymi i militarnymi Arktyki i przewidywanym rozwojem sytuacji w związku
z postępującymi zmianami klimatu. Prelegenci pokazywali wyzwania jakie przed wojskami NATO
operującymi na tym terenie stawiają: zimny klimat, dalekie odległości, zorze polarne itp.
Celem konferencji było poszukiwanie przez wojsko, naukę i przemysł rozwiązań, które umożliwią
bezpieczne prowadzenie operacji wojskowych w bardzo trudnych warunkach dalekiej północy.
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na
rozwój badań naukowych, wdrażanych w przemyśle rozwiązań i ochronę środowiska.
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W czasie warsztatów ( drugi i trzeci dzień), omówione zostały przez pracowników NCIA plany
zamówień, które będą realizowane w latach 2019/2020. Przedsiębiorcy obecni na konferencji
mieli możliwość zapoznać się z technicznymi i organizacyjnymi szczegółami planowanych
projektów.
3. Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań organizowanych przez International Telecommunications
Union (ITU), Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPIT) i Urząd Komunikacji
Elektronicznej (UKE) pt. „Better Connected – ITU platformą ekspansji na rynki zagraniczne”.
W ramach cyklu odbędą się spotkania:
27 czerwca 2019 r. w Warszawie
28 czerwca 2019 r., w Gdańsku
Celem spotkań jest przedstawienie polskim firmom możliwości współpracy z wyspecjalizowaną
agendą ONZ – ITU. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Szczegóły będą dostępne na naszej
stronie internetowej www.przetargi-miedzynarodowe.gov.pl,
4. W dalszym ciągu zapraszamy Państwa do upowszechniania informacji o Warsaw Humanitarian
Expo – Międzynarodowych Targach Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej (WHE2019). Targi
zlokalizowane będą na terenie PTAK Warsaw Expo, przy al. Katowickiej 62 w Nadarzynie k.
Warszawy i odbędą się w dniach 11 – 13 czerwca 2019r.
Celem Expo jest przede wszystkim promocja oferty polskich dostawców w obszarze pomocy
humanitarnej i rozwojowej. Expo zostały objęte patronatem honorowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Warsaw Humanitarian Expo składa się z 3 komponentów:

a) Wystawa /Targi - Sektory wystawiennicze będą podzielone na strefy: logistyki i komunikacji;
medyczną; schronienia; bezpieczeństwa; żywności. Zorganizowana zostanie też strefa
agencji: dla organizacji międzynarodowych oraz NGO-sów. Mogą w nich uczestniczyć
wystawcy z Polski i zagranicy.

b) Konferencja wysokiego szczebla - Responsible Business for Humanitarian Emergencies –która
ma na celu promocję angażowania się przedsiębiorców w pomoc humanitarną i rozwojową.

c) Warsaw Procurement Forum (WPF) - to cykl szkoleń i warsztatów nt. jak skutecznie brać
udział w przetargach na świadczenie usług i dostarczanie towarów do organizacji
międzynarodowych, w szczególności: zasady rejestracyjne dla dostawców; dobre praktyki
oraz prezentacja wybranych podmiotów, które odniosły sukces na rynku międzynarodowych
zamówień publicznych; możliwości bezpośredniej współpracy w
zakresie pomocy
rozwojowej na Ukrainie, i pomocy humanitarnej w wybranych krajach Afryki, Azji oraz
Bliskiego Wschodu.
Tym, co wyróżnia Warsaw Humanitarian Expo na tle innych wydarzeń tego rodzaju jest
możliwość uzyskania pełnego know-how niezbędnego do sprawnego poruszania się po
wielomiliardowym rynku zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, a jednocześnie
bezpośredniego przedstawienia swej oferty towarów i usług.
W Warsaw Procurement Forum, stanowiącym część Expo, wezmą udział przedstawiciele
organizacji należących do systemu Narodów Zjednoczonych (takich jak FAO, WHO, UNHCR, UNDP,
WFP ), Unii Europejskiej, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża czy organizacji pozarządowych.
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W ramach Warsaw Humanitarian Expo przewidziano możliwość rejestracji na spotkania B2B/B2G
(face-to-face) z osobami odpowiedzialnymi za procedury zamówieniowe w organizacjach
międzynarodowych i pozarządowych.
Dodatkowe informacje o wydarzeniu w tym formularze rejestracyjne na poszczególne części WHE
2019 dostępne są pod adresem: http://humanitarianexpo.com

Informacje:
1. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ogłoszonych ostatnio przetargach NATO.
Komunikaty publikowane są na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosctechnologia/przetargi-nato.

a) U. S. Army Corps of Engineers ogłosił przetarg na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kompleksu remontowo - magazynowego na terenie Bazy Lotniczej w Powidzu,
Polska. (LTESM-C). Komunikat nr 28/2019

b) Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła ponownie informację o zamiarze
ogłoszenia przetargu na przedsięwzięcie: ‘Enhance and Sustain Core Transport Capability –
CTD (Connecting-The-Dots)’. Komunikat nr 31/2019

c) Agencja Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA) przedstawiła informację o zamiarze ogłoszenia
przetargu na realizację przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu koncepcji przyszłego
nadzoru i kontroli sojuszu „Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) Project 8 titled
„AFSC Risk Reduction / Material Feasibility ( etap drugi) Komunikat nr 35/2019.
2. Przypominamy, że informacje o Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii są teraz na nowej
platformie internetowej. Aktualny adres to: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosctechnologia. Informacje o przetargach organizacji międzynarodowych umieszczone są w zakładce:
Co robimy/ współpraca międzynarodowa/ międzynarodowe zamówienia publiczne. Stale
rozbudowujemy tą stronę o informacje o potrzebach i zamówieniach organizacji
międzynarodowych. Komunikaty o przetargach NATO są teraz ogłaszane też na stronie
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia w zakładce: O Ministerstwie / Informacje
o zamówieniach publicznych / Przetargi NATO.
3. Rozpoczął się projekt szkoleniowo-doradczy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)
z całej Polski, który ułatwia udział w międzynarodowych przetargach. Projekt kierowany jest do
tych przedsiębiorstw, którym zależy na rozwoju i zwiększeniu zysków ze swojej działalności
poprzez udział w zagranicznych zamówieniach publicznych. Zapewnia, nie tylko pomoc prawną ale
również szkolenia, dzięki którym przedsiębiorcy zdobędą niezbędną wiedzę o wybranych rynkach
zamówień publicznych.
Projekt trwać będzie do sierpnia 2020 roku, składa się z trzech części a udział w nim jest
dofinansowany ze środków UE.
Szkolenia - Podczas wszystkich szkoleń, które odbywać się będą na terenie całego kraju, łącznie
omówionych zostanie 40 rynków zagranicznych zamówień publicznych. Każde szkolenie to 6h
praktycznej wiedzy na temat dwóch wybranych rynków. Omówione zostaną m.in. przepisy
regulujące udzielanie zamówień, warunki udziału w postępowaniach na wybranych rynkach,
czynności prawne związane z zawarciem umowy i procedurą odwoławczą.
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Indywidualne doradztwo prawne - Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział w konkretnych
przetargach zagranicznych mogą liczyć na wsparcie prawne. Realizator projektu zapewnia pomoc
w całym procesie udziału w postępowaniu, m.in. w przygotowaniu lub weryfikacji wniosku
o udział w przetargu, a także złożeniu oferty przetargowej.
Analiza rynków i wyszukiwanie przetargów - w ramach projektu rynki zagranicznych zamówień
publicznych są na bieżąco analizowane. W tym celu stworzona została wyszukiwarka przetargów,
dzięki której możliwe jest znalezienie tylko aktualnych (pod kątem terminu złożenia oferty)
przetargów z większości krajów świata. Może z niej skorzystać każdy, kto szuka możliwości
rozwoju dla swojej firmy poprzez udział w zagranicznych rynkach zamówień publicznych.
Realizatorem projektu jest kancelaria prawna Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa,
Sendrowski i Wspólnicy sp.k. ZAPRASZAMY: www.zzp.wgpr.pl

31 maja 2019 r.
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