INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
„PLATFORMY DOBRYCH PRAKTYK – WOJAK ZP”

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. CEL
W celu wsparcia procesu wprowadzenia i ujednolicenia procedur
z obszaru zaopatrywania technicznego w IWsp SZ wprowadza się do
wykorzystania służbowego portal internetowy o nazwie „Platforma dobrych
praktyk – Wojak ZP”.
2. PRZEZNACZENIE
Wprowadzany do użytku służbowego portal stanowi narzędzie pomocnicze
w zakresie promowania tzw. „dobrych praktyk” w systemie zamówień
publicznych ze szczególnym ukierunkowaniem na:
 ujednolicenie procedur w zakresie pozyskiwania usług, materiałów i tśm
dla wsparcia systemu zabezpieczenia logistycznego;
 wdrażanie do użycia i propagowanie sprawdzonych procedur;
 stworzenie biblioteki zawierającej obowiązujące akty normatywne
regulujące problematykę pozyskiwania usług, materiałów i tśm zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz innymi aktami prawnymi;
 stworzenie bazy danych, wykorzystywanej do planowania rzeczowego;
 zapewnienie wymiany doświadczenia i poglądów w zakresie
zabezpieczenia logistycznego.
3. ELEMENTY SKŁADOWE PLATFORMY DOBRYCH PRAKTYK – WOJAK
ZP:
 Portal ekspercki – Wojak ZP;
 aplikacja szkoleniowa „Wojak – ZP”;
 forum dyskusyjne.
a. Portal ekspercki – Wojak ZP składa się z poniższych elementów:
 projekty dobrych praktyk;
 wybrane przepisy;
 program certyfikacji;
 seminaria, konferencje;
 publikacje.
b. Aplikacja szkoleniowa Wojak ZP
W ramach aplikacji szkoleniowej „WOJAK – ZP” funkcjonują następujące
panele tematyczne:










teoria;
opis przedmiotu zamówienia;
kryteria oceny ofert;
bezpieczeństwo i obronność;
Decyzja nr 367/MON;
baza danych i dokumenty towarzyszące;
Ustawa Pzp inaczej;
Testy wiedzy, regulaminy.

c. Portal wymiany informacji
W ramach portalu swoją wiedzę, doświadczenie i wymianę poglądów będą
prezentować uczestnicy na poniższych poziomach uprawnień:
 poziom pierwszy – administratora;
 poziom drugi – eksperta;
 poziom trzeci – uczestnika.
d. Zakres projektów dobrych praktyk:
 zamówienia obronne;
 roboty budowlane;
 dostawy SpW i tśm;
 usługi naprawy SpW;
 usługi społeczne;
 odpowiedzialność finansowa.
W zakresie każdego projektu na platformie są ujęte:
 przykłady sprawdzonych procedur;
 przykłady właściwie opisanych przedmiotów zamówienia;
 baza danych w zakresie opracowania potrzeb do planowania
rzeczowego;
 projekty publikacji (zależnie od potrzeb).
e. Program certyfikacji
Program jest dedykowany na potrzeby Szefów Służb WOG oraz Szefów
Sekcji RBLog.
Celem certyfikacji jest potwierdzenie posiadania podstawowej wiedzy
w zakresie realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego, przy wykorzystaniu:
 właściwego sposobu planowania rzeczowego;
 właściwego wykorzystania procedur przetargowych;
 znajomości zasad naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
W ramach programu certyfikacji funkcjonują poniższe uregulowania:
 regulamin certyfikacji;
 kodeks etyki;
 wykaz certyfikacji;

 propozycja programu gratyfikacji.
f. Szkolenia
W ramach portalu eksperckiego
przedsięwzięcia szkoleniowe:

organizowane

będą

następujące

Seminaria konsultacyjne:
Organizowane raz na kwartał w celu:
 wypracowania wniosków w ramach projektów;
 planowania publikacji specjalistycznych;
 przeprowadzenia konsultacji mających na celu proponowanie zmian w
zakresie działań innowacyjnych oraz wykorzystania dobrych praktyk;
 oceny systemu certyfikacji.
Konferencje:
Raz w roku (lub opcjonalnie dwa razy w roku), w celu:
 wymiany doświadczeń, które zostały sprawdzone jako dobre praktyki w
realizacji zadań zabezpieczenia technicznego
 zapoznania się z wystąpieniami zaproszonych gości – eksperci,
przedstawiciele wskazani przez przełożonego
 tworzenie dokumentów opiniotwórczych w stosunku do obowiązujących
przepisów – popartych praktyczna realizacja zadań.
 dokonania oceny projektów poprzez wskazanie:
 działań innowacyjnych;
 wpływu dobrych rozwiązań na system zabezpieczenia
technicznego;
 zaprezentowania dobrych praktyk;
 ocena konieczności dalszego funkcjonowania platformy;
 wyróżnienia „dobrych praktyków”.
Częstotliwość oraz forma szkoleń realizowanych w ramach Platformy dobrych
praktyk Wojak ZP zawiera załącznik nr 1.
4. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD PLATFORMĄ DOBRYCH PRAKTYK
Nadzór merytoryczny nad treścią i formą portalu pełni zespół ekspertów z
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (dalej:
OSKZP). Nadzór nad całością portalu w imieniu OSKZP pełni
ppłk Jacek SZMALENBERG, który pełni rolę administratora portalu.
W obszarze prawnym dotyczącym problematyki zamówień publicznych
wsparcia udzielają członkowie Zarządu OSKZP.
OSKZP objęło patronatem projekt „Platformy dobrych praktyk – Wojak – ZP”.

5. USTALENIA ORGANIZACYJNE
Użytkownikami platformy są wskazani przedstawiciele IWsp SZ, WOG, RBLog
– ze szczególnym uwzględnieniem Szefów Służb i Szefów Sekcji.
Każdy użytkownik otrzyma od administratora indywidualne konto wraz
z hasłem i loginem. Użytkownik posiadający konto indywidualne nie może
udostępniać swojego konta osobom nieuprawnionym. Użytkownicy
zobowiązują się do korzystania z zasobów platformy wyłącznie do celów
służbowych.
Wykaz użytkowników portalu będzie weryfikowany raz w roku.
W celu użytkowania portalu „Platformy dobrych praktyk – Wojak ZP” przyjęto
następujący algorytm postępowania:
 Wytypowany uczestnik (na podstawie listy zgłoszeniowej) zgłasza
swoje uczestnictwo wysyłając maila na adres:
biuro@e-zamowienia-publiczne.pl
W wysłanej wiadomości należy podać swoje
zajmowane stanowisko oraz JW. lub instytucję.

imię,

nazwisko,

 Administrator weryfikuje uczestnika na podstawie wcześniej otrzymanej
listy zgłoszeniowej, przydzielając jemu login i hasło.
Login i hasło dostępu administrator odsyła zwrotnie uczestnikowi na
jego adres mailowy.
 Następnie
uczestnik
loguje
się
do
portalu
na
stronie:
www.e-zamowienia-publiczne.pl podając otrzymany login i hasło.
Następnie użytkownik portalu postępuje zgodnie z instrukcją .
Instrukcja użytkowania zasobów zawartych na Platformie dobrych praktyk –
Wojak ZP została zawarta w załączniku nr 2.
a. WDROŻENIE PROJEKTU
„Platforma dobrych praktyk – Wojak – ZP” funkcjonuje od 01 lipca 2016r.
w oparciu o domenę internetową, na stronie:
www.e-zamowienia-publiczne.pl
Zgłoszeni użytkownicy do uczestnictwa w projekcie zobowiązani są do
zarejestrowania się na w/w stronie podając otrzymany od administratora login i
hasło.
W celu otrzymania loginu i hasła użytkownik wysyła maila na adres skrzynki
pocztowej:

biuro@e-zamowienia-publiczne.pl
Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, nazwę JW. lub instytucji, zajmowane
stanowisko służbowe. Administrator weryfikuje dane zgłoszone przez
użytkownika zgodnie z wykazem otrzymanym z IWsp SZ.

Załącznik nr 1
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLENIOWYCH
ORGANIZOWANYCH W RAMACH
PLATFORMY DOBRYCH PRAKTYK – WOJAK ZP
(opcjonalnie – według potrzeb)
1. HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Styczeń – seminarium konsultacyjne
Zakres:
 organizowane w celu wyspecyfikowania problemów, trudności
i ograniczeń występujących w systemie zamówień publicznych;
 konsultacje w ramach programów dobrych praktyk
Forma:
 szkolenie organizowane przez IWsp SZ z udziałem administratora
portalu;
 szkolenie bezpłatne.
Marzec – szkolenie specjalistyczne
Zakres:
 przedstawienie rozwiązań w zakresie wskazanych wcześniej problemów
w ramach seminarium konsultacyjnego;
 zaprezentowanie wskazanych opinii prawnych w istotnych obszarach
zamówień publicznych;
 wypracowanie stanowisk w ramach projektów dobrych praktyk..
Forma:
 szkolenie organizowane przez IWsp SZ przy współudziale zespołu
Platformy dobrych praktyk – Wojak ZP wraz z przedstawicielami
OSKZP;
 szkolenie odpłatne (dotyczy gratyfikacji dla przedstawicieli OSKZP).
Kwiecień – seminarium konsultacyjne
Zakres:
 organizowane w celu wyspecyfikowania problemów, trudności
i ograniczeń występujących w systemie zamówień publicznych;
 konsultacje w ramach programów dobrych praktyk

Forma:
 szkolenie organizowane przez IWsp SZ z udziałem administratora
Platformy;
 szkolenie bezpłatne.
Maj – szkolenie specjalistyczne
Zakres:
 przedstawienie rozwiązań w zakresie wskazanych wcześniej problemów
w ramach seminarium konsultacyjnego;
 zaprezentowanie wskazanych opinii prawnych w istotnych obszarach
zamówień publicznych;
 wypracowanie stanowisk w ramach projektów dobrych praktyk;
 wskazanie działań innowacyjnych.
Forma:
 szkolenie organizowane przez IWsp SZ przy współudziale zespołu
Platformy dobrych praktyk – Wojak ZP wraz z przedstawicielami
OSKZP;
 szkolenie odpłatne (dotyczy gratyfikacji dla przedstawicieli OSKZP).
Czerwiec – konferencja (opcjonalnie – według potrzeb)
Zakres:
 wymiana doświadczeń;
 przedstawienie proponowanych rozwiązań przez przedstawicieli
instytucji wskazanych przez IWsp SZ oraz OSKZP;
 weryfikacja i ocena programu certyfikacji;
 weryfikacja i ocena projektów dobrych praktyk.
Forma:
 szkolenie organizowane przez IWsp SZ z udziałem zespołu Platformy
dobrych praktyk;
 szkolenie bezpłatne.
Wrzesień – seminarium konsultacyjne
Zakres:
 organizowane w celu wyspecyfikowania problemów, trudności
i ograniczeń występujących w systemie zamówień publicznych;
 konsultacje w ramach programów dobrych praktyk

Forma:
 szkolenie organizowane przez IWsp SZ z udziałem administratora
Platformy;
 szkolenie bezpłatne.
Październik – szkolenie specjalistyczne
Zakres:
 przedstawienie rozwiązań w zakresie wskazanych wcześniej problemów
w ramach seminarium konsultacyjnego;
 zaprezentowanie wskazanych opinii prawnych w istotnych obszarach
zamówień publicznych;
 wypracowanie stanowisk w ramach projektów dobrych praktyk..
Forma:
 szkolenie organizowane przez IWsp SZ przy współudziale zespołu
Platformy dobrych praktyk – Wojak ZP wraz z przedstawicielami
OSKZP;
 szkolenie odpłatne (dotyczy gratyfikacji dla przedstawicieli OSKZP).
Grudzień – Konferencja platformy dobrych praktyk
Zakres:






zaprezentowanie wdrożonych projektów dobrych praktyk;
ocena skuteczności dalszego funkcjonowania projektów;
konsultacje w panelach tematycznych;
podsumowanie programu certyfikacji;
wyróżnienia dla „Dobrych praktyków”.

Forma:
 szkolenie organizowane przez IWsp SZ z udziałem zespołu Platformy
dobrych praktyk oraz OSKZP;
 szkolenie bezpłatne.

Załącznik nr 2
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZASOBÓW ZAWARTYCH NA
PLATFORMIE DOBRYCH PRAKTYK – WOJAK ZP
Po wejściu na stronę internetową: www.e-zamowienia-publiczne.pl
ukaże się poniższy portal. Krok

1

klikamy na LOGOWANIE:

1

2
Krok
- w kolejnym oknie wpisujemy login (otrzymany od administratora)
oraz w kroku 3
hasło (otrzymane od administratora)

2
3

Po wpisaniu loginu i hasła naciskamy na zaloguj – krok

4

4

W rozwiniętym oknie naciskamy na zakładkę – jacek1 (jest to nadana nazwa przez
administratora dla użytkownika) – krok 5

5

W rozwiniętym oknie pojawiają się zakładki: SZKOLENIA, EDYCJA KONTA,
WYLOGUJ

W kolejnym
Natomiast w

6
7

kroku naciskamy na zakładkę SZKOLENIA.
kroku wchodzimy do zakładki WOJAK - ZP
7

6

Weszliśmy do aplikacji szkoleniowej WOJAK – ZP. Aby wejść w kroku
naciskamy WEJŚCIE.

8

Następnie w kroku

9

9

naciskamy TAK.

8

Następnie w kroku

10

naciskamy na WEJŚCIE.

10

W ten sposób weszliśmy do głównych obszarów tematycznych aplikacji WOJAK –
ZP. W kolejnym
11 kroku wchodzimy np. w TEORIA.

11

Otwiera się główne okno TEORIA. Następnie w kroku
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

12

wchodzimy np. do

12

Następnie w kroku

13

13

wchodzimy np. do WARUNKI POZYTYWNE

14
W kolejnym kroku
cofamy się z powrotem do WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU naciskając WYJŚCIE.

14

12
W innym przypadku przed krokiem
wchodzimy do TRYBY UDZIELANIA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH a następnie w kroku
wchodzimy w TRYBY
15
KONKURENCYJNE

15

Natomiast w kolejnym

16

kroku wchodzimy w PRZETARG NIEOGRANICZONY

16

Następnie w kroku
wrócić do kroku

17

możemy przejść na następną stronę lub w kroku

16

17
18

18

19
W innym przykładzie możemy w kroku
przejść do następnej strony lub w
kroku
cofnąć się do poprzedniej strony albo w kroku
wrócić do
20
21

kroku

16

19
9

20

21

W innym przykładzie w kroku

22

wchodzimy do TEST

22

Następnie w wybranym teście wybieramy prawidłowe odpowiedzi – np. A w pytaniu
nr 1 – krok 23

23

Następnie po wypełnieniu całego testu wybieramy SPRAWDŹ – krok

24

24

Pojawia się okno z widocznym wynikiem za rozwiązanie testu. Następnie
w kroku 24
wychodzimy z testu.

24

W kroku

25

możemy wejść do PORTAL EKSPERCKI – WOJAK - ZP
25

W PORTAL EKSPERCKI – WOJAK ZP możemy wejść w każdy element
przedstawiony na stronie.

W innym przypadku możemy wejść do FORUM – krok

26

26

Na forum możemy podjąć dyskusje z innymi użytkownikami lub ekspertami portalu.
Wybieramy kategorię tematu , w którym mamy zamiar podjąć dyskusję – krok 26

26

Rozwija nam się do wyboru poniższy katalog tematów dyskusji do wyboru.
Wybieramy np. ZAMÓWIENIA OBRONNE – krok 27

27

Wtedy możemy wpisać komentarz – krok

28

28

Gdy mamy zamiar utworzyć nowy temat, to zgodnie z krokiem
NOWY TEMAT

naciskamy

29

29

Jeżeli masz pytanie do administratora lub eksperta to w kroku
pytanie.

30

możesz zadać

30
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