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UE – Unia Europejska

Wprowadzenie

Projekt PAPIRUS (ang. Public Administration Procurement Innovation to Reach Ultimate Sustainability Innowacyjne rozwiązanie przetargowe administracji publicznej dla osiągnięcia celów w pełni
zrównoważonego rozwoju) jest jednym z pilotażowych projektów w zakresie przetargów publicznych na
innowacyjne rozwiązania (PPI). Projekt ten jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach
Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).
Jednym z zadań projektu PAPIRUS jest prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie zamówień
publicznych na innowacyjne rozwiązania. Głównym celem tych działań jest:



podniesienie świadomości dotyczącej korzyści płynących z przetargów publicznych na
innowacyjne rozwiązania;
przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie przetargów i udzielanie
zamówień w całej Europie w zakresie właściwej realizacji zamówień publicznych na innowacyjne
rozwiązania.

Materiał szkoleniowy został opracowany w ramach projektu PAPIRUS z myślą o wszystkich uczestnikach
zamówień publicznych w Europie, którzy planują wziąć udział w realizacji zamówień publicznych na
innowacyjne rozwiązania i wyciągnąć wnioski z doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji tego
projektu w odniesieniu do zasad, na których oparte są takie zamówienia. Materiał ten dostępny jest w
języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim i polskim.
Przewodnik wyjaśnia, czym jest przetarg publiczny na innowacyjne rozwiązania, a także przedstawia
korzyści, zasady i etapy jego realizacji oraz wnioski wyciągnięte z projektu PAPIRUS. Dlatego też
dokument ten stanowi nie tylko teoretyczny opis wytycznych, ale również praktyczny zestaw wskazówek,
które mogą być przydatne dla przyszłych zamawiających.
Konsorcjum projektu PAPIRUS ma nadzieję, że niniejszy przewodnik przybliży Państwa do zrealizowania
przetargu publicznego na innowacyjne rozwiązania.
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Czym jest przetarg publiczny na
innowacyjne rozwiązania?
Przetarg publiczny jest procesem, w wyniku którego instytucje i agencje rządowe nabywają towary i
usługi lub zlecają prace. Odbywa się na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Całkowite wydatki
publiczne wynoszą 19% produktu krajowego brutto UE.

Przetarg publiczny na innowacyjne rozwiązania (PPI) wdraża się wtedy, gdy rozwiązanie
problemów możliwe jest poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą w niedługim czasie lub
już są w niewielkich ilościach dostępne na rynku i nie wymagają przeprowadzenia nowych prac badawczorozwojowych. PPI jest narzędziem, które stymuluje powstawanie nowych rozwiązań technologicznych i usług.
Umożliwia szybsze wprowadzenie nowych technologii na rynek, a jednocześnie tworzy nowe miejsca pracy
oraz zwiększa konkurencyjność europejskiego przemysłu, w tym Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Przetarg na innowacyjne rozwiązania umożliwia instytucjom publicznym uzyskanie wydajniejszych i
skuteczniejszych usług oraz dostarczenie rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku.
Ze względu na to, że całkowite wydatki publiczne wynoszą 19% produktu krajowego brutto UE, przetargi
publiczne są istotnym czynnikiem napędzającym rynek i mogą być narzędziem transformacji rynku w
kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań.
Przetarg na innowacyjne rozwiązania jest korzystny zarówno dla instytucji publicznych jak i dla MŚP,
które otrzymują nowe możliwości biznesowe i zasoby do opracowywania innowacyjnych rozwiązań
mogących zwiększyć ich konkurencyjność na rynku.
Wspieranie innowacyjnych działań jest aktualnie jednym z kluczowych założeń polityki Unii Europejskiej
zawartych m. in. w Strategii Europa 2020. Uruchomiono już szereg inicjatyw promujących nowe
podejście do przetargów publicznych pod kątem zwiększenia liczby innowacyjnych rozwiązań.
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Przetargi publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) są szczególnie przydatne w niektórych obszarach,
np.: mobilności, zdrowia, e-administracji, gospodarki odpadami, recyklingu lub jak w przypadku projektu
PAPIRUS – budownictwa, gdzie sektor publiczny stanowi dużą część popytu i może wykorzystywać
przetargi jako sposób do rozwiązania kluczowych problemów społecznych, tj. efektywnego
gospodarowania zasobami.

Przetarg publiczny na innowacyjne rozwiązania NIE JEST nową formą przetargu (jest tym samym
postępowaniem przetargowym: nieograniczonym lub negocjacyjnym, dialogiem konkurencyjnym
lub partnerstwem na rzecz innowacji).
Przetarg publiczny na innowacyjne rozwiązania NIE JEST nowym sposobem udzielania zamówień,
korzysta z już istniejących form (prace, usługi, dostawy lub partnerstwa publiczno-prywatne).

Platforma przetargów publicznych na innowacyjne rozwiązania
Więcej informacji na temat zamówień przedkomercyjnych (PCP - Pre-commercial procurement) oraz
zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania można znaleźć na Platformie przetargów publicznych
na innowacyjne rozwiązania (Procurement of Innovation Platform), której głównym celem jest
rozpowszechnianie idei kupowania innowacji przez instytucje publiczne w Europie. Platforma została
opracowana z myślą o instytucjach publicznych, zamawiających, decydentach, pracownikach naukowobadawczych i innych osobach zainteresowanych, aby pomóc im wykorzystać możliwości oferowane przez
PPI. Platforma składa się z trzech elementów.
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Strona internetowa zawiera aktualności i wydarzenia, europejskie ramy prawne, politykę, wsparcie i
najnowsze informacje na temat projektów związanych z PPI i PPC. Forum dotyczące przetargów jest
miejscem, w którym zamawiający i osoby zainteresowane mogą dyskutować, dzielić się opiniami,
publikować komentarze oraz przesyłać dokumenty, zdjęcia i filmy. Centralna baza danych zawierająca
wiedzę na temat PPI, przydatne dokumenty i przykłady znajduje się w Centrum Zasobów.

Forum dotyczące przetargów
www.procurement-forum.eu

Strona internetowa
www.innovation-procurement.org

Centrum Zasobów
www.innovation-procurement.org/resources
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Projekt PAPIRUS
Główny

celem

międzynarodowego

projektu

PAPIRUS

jest

promowanie, wdrażanie i ewaluacja innowacyjnych rozwiązań
umożliwiających

Wspólnocie

Europejskiej

osiągnięcie

zrównoważonego budownictwa.
W projekt zaangażowani są przedstawiciele sektora publicznego,
który odpowiada za znaczną część całkowitej liczby istniejących budynków w Europie. Sektor publiczny
stał się istotnym czynnikiem napędzającym i służącym jako model transformacji rynku w kierunku
bardziej efektywnych produktów, budynków i usług.
Jednym z celów projektu jest wdrożenie nowoczesnej
procedury zamówień publicznych polegającej na
dostarczaniu

materiałów

potrzebnych

do

przeprowadzenia remontu i do wznoszenia budynków,
charakteryzujących się prawie zerowym zużyciem
energii w czterech europejskich krajach: Niemczech,
Włoszech, Norwegii i Hiszpanii.
To nowe podejście do zamówień publicznych wdrożone przez ekspertów w ramach projektu PAPIRUS
opiera się na podejściu, w którym zamawiający określa efekty, jakich oczekuje od zakupionego produktu
lub rozwiązania zamiast konkretnych wymogów odnoszących się do produktów dostępnych na rynku.
Podejście to miało na celu zapewnienie oferentom większej swobody w prezentowaniu innowacyjnych
rozwiązań. Nowe podejście do przetargów publicznych oznacza wprowadzenie nowatorskiego systemu,
w którym zasadnicze znaczenie dla udzielania zamówień publicznych - zamiast wyłącznie ceny - ma
innowacyjność oraz kryteria społeczno-środowiskowe.
W celu zachęcenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) do składania ofert w ramach projektu
PAPIRUS, przetarg został podzielony na części. Wyraźnie ułatwiło to dostęp dla MŚP pod względem
zarówno ilościowym (wielkość poszczególnych części odpowiada możliwościom produkcyjnym MŚP) jak i
jakościowym (zakres poszczególnych części może lepiej odpowiadać branży, w której działa dane MŚP).
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Ze względu na wpływ na efektywność energetyczną budynków projekt PAPIRUS był ukierunkowany na
technologie i rozwiązania, które:


ograniczą straty ciepła poprzez zastosowanie nieprzezroczystych przegród zewnętrznych
budynków,



ograniczą straty ciepła w zimie i nasłonecznienie przez okna w lecie,



dla lekkich płyt prefabrykowanych o niskiej emisji CO2,



zapewnią dobrej jakości naturalne światło dzienne,



magazynują

energię

cieplną,

zwiększając

komfort

cieplny

i

zmieniając

szczytowe

zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie.

Jednakże, jak wyjaśniono w kolejnych częściach dokumentu, informacje zwrotne z konsultacji rynkowych
doprowadziły do wyłączenia przez zamawiających z przetargu dwóch ostatnich technologii ze względu na
brak odpowiedzi z rynku, brak możliwości skutecznego wdrożenia rozwiązania ze względu na zbyt wysoką
cenę w stosunku do słabej wydajności lub brak wystarczająco dobrze opracowanych rozwiązań, które
można byłoby już zastosować w branży budowlanej.

Koordynowany przetarg publiczny na innowacyjne rozwiązania

Kolejny nowatorski aspekt projektu PAPIRUS polegał na wspólnej realizacji przetargu publicznego w
czterech uczestniczących krajach partnerskich, jako że celem projektu było zachęcenie Małych i Średnich
Przedsiębiorstw do rozszerzenia swojej działalności w innych krajach i tym samym zwiększenie
konkurencyjności rynku europejskiego.
Konsorcjum PAPIRUS szczegółowo rozpatrzyło różne sposoby przeprowadzenia wspólnego przetargu dla
wszystkich lokalizacji objętych przetargiem pod kątem prawnym.

Partnerzy PAPIRUS rozpatrzyli trzy następujące podejścia:




Utworzenie nowego podmiotu zamawiającego składającego się z wszystkich czterech lokalizacji
objętych przetargiem;
Wszystkie cztery lokalizacje objęte przetargiem działające jako grupa kupujących;
Przyjęcie wspólnej ramy dla technicznej i organizacyjnej realizacji różnych przetargów we wszystkich
lokalizacjach objętych przetargiem oraz koordynowanie równocześnie prowadzonych przetargów.
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Jedynym bezpiecznym pod kątem prawnym i wykonalnym sposobem przeprowadzenia wspólnego,
międzynarodowego przetargu w ramach projektu PAPIRUS było zrealizowanie osobnych przetargów dla
każdej lokalizacji objętej przetargiem. W rezultacie przetarg zrealizowany w ramach projektu PAPIRUS był
koordynowanym zamówieniem publicznym na innowacje.

7

Międzynarodowy wymiar przetargu PAPIRUS został przedstawiony poniżej

Określenie założeń i zasadniczych warunków zamówienia przez wszystkich partnerów projektu
PAPIRUS
Wspólne i równoległe badania rynku przed przeprowadzeniem przetargu przez wszystkich
partnerów: cztery krajowe konsultacje rynkowe we wszystkich krajach objętych przetargiem (od
maja do sierpnia 2014r.), a następnie międzynarodowe konsultacje rynkowe zorganizowane przez
Konsorcjum (listopad 2014r.).
Wdrożenie odpowiedniej procedury przetargowej.
Ogólne i/lub uzgodnione specyfikacje przetargu i dokumentacja: tworzenie dokumentacji
przetargowej, w tym kwalifikacja oferentów, kryteria udzielenia zamówienia, projekt zamówienia
oraz zarządzanie ryzykiem jak najbardziej zbliżone przy jednoczesnym przestrzeganiu specyfikacji
technicznych każdej lokalizacji objętej przetargiem i ustawodawstwa krajowego.
Dostarczenie dokumentacji przetargowej w języku danego kraju oraz w języku angielskim.
Równoczesne ogłoszenie w całej UE przetargów otwartych przez co najmniej 60 dni we wszystkich
krajach objętych przetargiem
Każdy przetarg wyraźnie odwołuje się do pozostałych równolegle prowadzonych przetargów w
preambule dokumentacji przetargowej.
Wspólne odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów w okresie składania ofert oraz dodatkowe
opublikowanie ich na stronie internetowej projektu PAPIRUS. Nadzór techniczny nad wszystkimi
przetargami przez Koordynatora projektu oraz wszystkie lokalizacje objęte przetargiem przez cały
proces w celu zapewnienia takich samych standardów we wszystkich tych lokalizacjach.
Określenie takich samych terminów składania ofert i ich oceny. Termin udzielenia zamówienia
może być różny dla każdego kraju ze względu na obowiązkowe poświadczenie indywidualnej
sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznych przez każdy podmiot zamawiający.
Ocena ofert pod kątem technicznym przez Międzynarodową Komisję Przetargową.
Wspólna ocena procesu PPI pod kątem technicznym i prawnym.
Najważniejsze etapy wspólnego przetargu właściwe dla potencjalnych oferentów lub innych stron
zainteresowanych zostały dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej projektu PAPIRUS
oraz w biuletynach informacyjnych.
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Poniżej przedstawiono budynki, w których innowacyjne rozwiązania i produkty zostaną wdrożone

Budynek demonstracyjny we Włoszech
Ulica Via Monte Ortigara w miejscowości Rivalta
Budynek demonstracyjny w Turynie, który ma zostać
odnowiony w ramach projektu PAPIRUS, należy do
ATC Torino. Jest to budynek z mieszkaniami
socjalnymi. Warunki eksploatacji są typowe dla tego
typu mieszkań.
Przetarg publiczny w Turynie realizowany w ramach
projektu PAPIRUS jest ukierunkowany na:
 technologie i rozwiązania, które ograniczą straty
ciepła poprzez zastosowanie przegród
zewnętrznych budynków,
 technologie i rozwiązania, które ograniczą straty
ciepła w zimie i nasłonecznienie w lecie przez
okna.

Budynek demonstracyjny w Niemczech
Szkoła Zawodowa/budynek warsztatowy w Mühlacker

Właścicielem niemieckiego budynku demonstracyjnego jest
Landratsamt Enzkreis. Jest to istniejący budynek wykorzystywany
do celów edukacyjnych, który w ostatnich latach został częściowo
odnowiony.
Przetarg publiczny w Enzkreis realizowany w ramach projektu
PAPIRUS jest ukierunkowany na:


technologie i rozwiązania, które ograniczą straty ciepła
poprzez zastosowanie przegród zewnętrznych budynków,
technologie i rozwiązania, które ograniczą straty ciepła w
zimie i nasłonecznienie w lecie przez okna.
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Budynek demonstracyjny w Hiszpanii
Ulica Txabarri 33-35, SESTAO

Studium przypadku w Sestao obejmuje dwa budynki demonstracyjne. Aktualnie istniejące budynki
zostaną zburzone, a w ich miejscu w ramach projektu PAPIRUS powstaną dwa nowe budynki.
Przetarg publiczny w Sestao realizowany w
ramach projektu PAPIRUS jest ukierunkowany na:
 technologie i rozwiązania, które ograniczą
straty ciepła poprzez zastosowanie
przegród zewnętrznych budynków,
 technologie i rozwiązania, które ograniczą
straty ciepła w zimie i nasłonecznienie w
lecie przez okna.

Budynek demonstracyjny w Norwegii
Dom opieki Lindeberg
Studium przypadku w Oslo obejmuje nowy budynek demonstracyjny. Istniejący budynek zostanie
zburzony, a w jego miejsce powstanie nowy obiekt, którego konstrukcja będzie przedmiotem jednego z
przetargów publicznych realizowanych w ramach projektu PAPIRUS.
Przetarg publiczny w Oslo realizowany w ramach
projektu PAPIRUS jest ukierunkowany na:


technologie i rozwiązania, które ograniczą
straty ciepła poprzez zastosowanie przegród
zewnętrznych budynków,
 technologie i rozwiązania, które ograniczą
straty ciepła w zimie i nasłonecznienie w
lecie przez okna,
 technologie i rozwiązania dla lekkich płyt
prefabrykowanych o niskiej emisji CO2.
Ze względu na ograniczoną liczbę ofert, które nie były kompletne, przetarg dotyczący wyżej
wymienionego budynku w Oslo został odwołany. Omsorgsbygg planuje zorganizować nowy przetarg na
wymianę okien i wykonanie ocieplenia trzech10przedszkoli w Oslo. Więcej informacji na stronie
www.papirus-project.eu.

Zalety przetargu publicznego na
innowacyjne rozwiązania
Dlaczego instytucje publiczne powinny się zainteresować kupowaniem
innowacji?
PPI daje możliwość nabycia rozwiązań, które w pełni spełnią potrzeby zamawiających. Jeśli
zamawiający potrzebuje np. bardziej energooszczędnego rozwiązania, które nie jest jeszcze
dostępne na rynku na dużą skalę, PPI jest idealnym rozwiązaniem. Jaki jest bowiem sens w
kupowaniu produktu, który nie spełnia oczekiwań w stu procentach?
Informując dostawców i usługodawców, którzy zwykle nie współpracują z sektorem publicznym, o
swoich potrzebach, zamawiający zachęcają firmy do opracowywania nowych produktów i
inwestowania w nowe technologie, które będą np. mniej szkodliwe dla środowiska. Rozwiązanie
to przynosi korzyści obu stronom – zarówno instytucjom publicznym, które otrzymują dokładnie to,
czego potrzebują (i które przyczyniają się do napędzania rynku i gospodarki) jak i dostawcom,
którzy zyskują szansę wprowadzenia nowych produktów na większą skalę. Dodatkowo, z tej
współpracy skorzysta także społeczeństwo poprzez uzyskanie dostępu do innowacyjnych usług i
infrastruktury, stworzenie nowych miejsc pracy i inwestycji, transfer pomysłów do innych sektorów,
zwiększenie konkurencyjności na arenie międzynarodowej oraz poprawę jakości życia .
PPI oferuje dostawcom wiele korzyści, takich jak dostęp do ważnych klientów sektora publicznego,
możliwość zastosowania badań, komercjalizacja pomysłów oraz rozwój wiedzy i praktyki. Ważne
jest jednak, aby zamawiający zachęcali i motywowali ich do wzięcia udziału w tego typu
przetargach, by wykonali w ich kierunku krok oraz skupili się na interaktywnej współpracy. Dla firm
(zwłaszcza z sektora MŚP) udział w przetargach publicznych może nie być metodą prowadzenia
działalności, dlatego ważna jest interakcja pomiędzy zamawiającym a potencjalnymi dostawcami.
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W trakcie konsultacji rynkowych organizowanych w ramach projektu PAPIRUS dostawcy wyrazili duże
zainteresowanie projektem i wskazali, że zarówno sama idea PPI jak i współpraca pomiędzy
zamawiającymi z sektora publicznego a dostawcami jest dla nich bardzo nietypowa i interesująca,
ponieważ najczęściej to kontrahenci kupują od nich produkty, a nie bezpośrednio instytucje publiczne.

Może się wydawać, iż brak ceny jako głównego kryterium oceny otrzymanych ofert może prowadzić tylko
do wyższych kosztów. Należy jednak pomyśleć o kosztach całego cyklu życia zakupionego produktu.1
Ostatecznie może się okazać, że pomimo większych początkowych kosztów inwestycyjnych innowacyjny
produkt przyniesie większe oszczędności w przyszłości - nie tylko finansowe, ale także przyczyni się do
realizacji celów polityki środowiskowej i społecznej.
Oprócz tego zamawiający mają możliwość otrzymania wsparcia w ramach program Horyzont 2020.
Program ten przewiduje trzy rodzaje wsparcia dla przetargów publicznych na innowacyjne rozwiązania
realizowanych przez instytucje publiczne z państw członkowskich i krajów stowarzyszonych. 2
Podsumowując, wdrażanie przetargów publicznych na innowacyjne rozwiązania przyczynia się do
uzyskania najlepszego stosunku jakości do ceny oraz niesie ze sobą szersze korzyści ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne poprzez tworzenie nowych pomysłów, przekształcanie ich na innowacyjne
produkty i usługi oraz promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego z korzyścią dla
europejskich przedsiębiorstw a w szczególności tych małych oraz średnich.

1

Koszt cyklu życia — podejście do obliczania kosztów obejmujących wszystkie koszty wynikające z cyklu życia
towarów, usług lub pracy (cena zakupu wraz z wszystkimi powiązanymi kosztami, w tym kosztami operacyjnymi i
wycofania z eksploatacji).
2
Tematy dotyczące przetargów na innowacyjne rozwiązania.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/innov_proc.html
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PPI – krok po kroku
Nie istnieje jedno określone podejście w zakresie wdrażania przetargów na innowacje. Etapy mogą się
różnić w zależności od instytucji, określonych potrzeb i sektora, do którego przetarg jest kierowany.
Poniżej zamieszczono uproszczony schemat przedstawiający podstawowe etapy i czynniki, z którymi się
wiąże. Trzeba pamiętać, iż przetargi publiczne na innowacyjne rozwiązania zajmują więcej czasu niż te
tradycyjne. Należy przyjąć, że tego typu przetargi będą wymagać więcej zaangażowania.

Określenie
potrzeb

•Opisanie potrzeb pod kątem wydajności i funkcji
•Rozważenie zaangażowania użytkowników końcowych
•Rozważenie zaangażowania ekspertów zewnętrznych
•Analiza rynku

Planowanie

•Ustalenie jasnej strategii w instytucji i zaplanowanie inwestycji
•Pozostawienie wystarczająco dużo czasu
•Ustalenie harmonogramu projektu

Dialog z
rynkiem

Realizacja
przetargu

•PIN
•Rozpowszechnianie informacji
•Konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania bezpośrednie
•Wybór najlepszego rozwiązania dla projektu
•Udzielenie odpowiedzi na potrzeby dostawców i utrzymanie
kontaktu
•Specyfikacja
•Wybór procedury
•Zdefiniowanie kryteriów udzielenia zamówienia
•Zapewnienia swobodnego i powszechnego dostępu do informacji

•Kryteria udzielenia zamówienia

Ocena ofert

Udzielenie
zamówienia
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Ocena potrzeb
Unikanie definiowania potrzeb za pomocą zbyt wąskich
kategorii
Potrzeba jest motorem wszystkich zamówień publicznych. W
przypadku PPI należy ją określić pod względem wydajności i funkcji.

W ramach projektu PAPIRUS

Potrzeba w tym przypadku powinna być otwarta i służyć jako punkt

jednym z pierwszych działań

wyjścia, a nie rozwiązanie. Opis potrzeby w dalszych rozmowach

było

prowadzonych z rynkiem może zostać wykorzystany w celu

każdego

zidentyfikowania odpowiednich sposobów jej rozwiązania.

pierwszej kolejności określono

Zaangażowanie użytkowników końcowych
W zależności od zamówienia dobrym pomysłem może okazać się
zaangażowanie

użytkowników

zamawiających.

To

końcowych

użytkownicy

końcowi

do

oceny

będą

potrzeb

korzystać

z

zakupionego rozwiązania, dlatego też mogą oni dostarczyć informacji
dotyczących tego, czego naprawdę potrzebują. W tym celu można
przeprowadzić spotkanie, ankiety lub wspólne warsztaty.

określenie

wymagań

zamawiającego.

poszczególne

wymagania

specyfikacje

dla

budynku

demonstracyjnego.

Następnie zidentyfikowano ich
mocne i słabe strony w celu
wyboru priorytetów działania.
Wreszcie Konsorcjum skupiło
się

na

ocenie

stosowanych
Ze względu na to, że zamawiający z sektora publicznego zwykle nie są
ekspertami, jeśli chodzi o szczegóły techniczne poszukiwanych
rozwiązań, dobrym pomysłem może okazać się zatrudnienie
zewnętrznego eksperta zapewniającego pomoc techniczną od
samego początku.

i

każdego

różnych

innowacyjnych

Wsparcie zewnętrzne

W

rozwiązań
w

budynkach

demonstracyjnych

w

celu

dokonania analizy możliwości
poprawy

i

ewentualnych

wymagań, które miały zostać
uwzględnione

w

przetargu

publicznym PAPIRUS.

Analiza rynku
Uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czy rozwiązanie,

Zob. raport PAPIRUS „Wspólne

którego Państwo potrzebują jest dostępne na rynku (ale nie na

wymagania

szeroką skalę przemysłową), czy też jeszcze nie istnieje, wcale nie jest

publicznych”

łatwe. Informacja ta jest niezbędna, ponieważ wskaże, czy należy
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zamówień

przeprowadzić zamówienie przedkomercyjne (PCP), czy też przetarg na innowacyjne rozwiązanie (PPI).

W ramach projektu PAPIRUS przeprowadzono analizę rynku w celu zidentyfikowania materiałów,
technologii lub systemów, które charakteryzują się znacznym stopniem innowacyjności i których
obecność wśród projektantów jest ograniczona lub nawet zerowa. Raport „Najnowsze innowacyjne
rozwiązania” początkowo przedstawiał ogólną analizę efektywności energetycznej w sektorze
budowlanym w celu wyjaśnienia otaczającej nas rzeczywistości budowlanej.

Przed rozpoczęciem dialogu z rynkiem można samemu przeprowadzić jego analizę lub zatrudnić doradcę
ds. innowacji posiadającego aktualną wiedzę na ten temat. Punktem wyjścia analizy może być Internet.
W mediach społecznościowych istnieje wiele grup (LinkedIn, Facebook), które skupiają się na
innowacyjnych rozwiązaniach w różnych sektorach. Ostatnio Luxinnovation, luksemburska instytucja ds.
badań i innowacji, stworzyła bazę danych innowacyjnych rozwiązań działającą w trybie online
(http://en.luxinnovation.lu/Innovating-in-Luxembourg/Innovative-solutions-made-in-Luxembourg). Baza
ta zawiera rozwiązania, produkty i usługi będące przedmiotem zainteresowania instytucji publicznych,
które pragną włączyć innowacje do przetargów publicznych. Baza danych, której celem jest łączenie
innowacyjnych przedsiębiorstw z zamawiającymi z sektora publicznego, jest darmowa.

Wspólne kryteria dla wszystkich budynków demonstracyjnych zostały zebrane i podzielone na pięć
technologii objętych zakresem projektu PAPIRUS (przegrody zewnętrzne, okna, naturalne światło,
przegrody wewnętrzne oraz zdolność do magazynowania energii) jak również inne potrzeby, tj.:
-

koszt utrzymania

-

wyniki w zakresie ochrony środowiska

-

łatwość montażu

Mimo, że ceny nie są głównymi ograniczeniami, wskazane jest znaleźć kompromis pomiędzy kosztami
produktu a zwrotem w czasie.

Potrzeby zamówień zostały zdefiniowane na podstawie przepisów krajowych jak również poszczególnych
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wyników analizy każdego budynku demonstracyjnego. W przetargu publicznym uwzględniono również
możliwości poprawy dotyczące efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Zob. raport „Wspólne potrzeby zamówień publicznych”

Rozwiązanie dostępne na rynku
Jeśli poszukiwane jest rozwiązanie, które nie jest

PPI przeprowadza się tylko wtedy, gdy problem

dostępne na rynku i muszą Państwo zlecić

wymaga znalezienia rozwiązania, które zostało

wykonanie prac badawczo-rozwojowych aż do etapu

prawie wprowadzone na rynek lub jest już

prototypowania

testów

dostępne na rynku, ale na małą skalę i nie

Zamówienie

spełnia jeszcze wymagań sektora publicznego w

produkcyjnych

lub
należy

pierwszych
wdrożyć

przedkomercyjne (Pre-commercial Procurement).

zakresie

Natomiast w przypadku zamówienia na istniejące

konieczności przeprowadzenia prac badawczo-

innowacyjne rozwiązania należy przeprowadzić

rozwojowych (ze względu na to, że prace te

przetarg publiczny na innowacyjne rozwiązania.

zostały już wykonane lub nie są potrzebne do

Niniejszy przewodnik odwołuje się do drugiej

rozwiązania problemu).

rozwoju

na

dużą

skalę.

Brak

procedury, gdyż właśnie ona została wdrożona w
ramach projektu PAPIRUS. Więcej informacji na temat PCP można znaleźć w licznej literaturze (zob.
bibliografia).
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Organizowanie i planowanie
Zamówienie publiczne na innowacyjne rozwiązania należy traktować jak projekt z celami, planem pracy,
przypisanymi zadaniami, ramami czasowymi, obowiązkami i
przydzielonymi zasobami. Proszę pamiętać o tym, że PPI wymaga
więcej czasu i większej liczby zaangażowanych osób niż tradycyjny
przetarg.
Należy pamiętać także o tym, że w trakcie zamówienia mogą
pojawić się pewne wyzwania, dlatego też należy być dobrze
przygotowanym. Posiadanie wewnętrznej strategii dotyczącej
zamówień na innowacje pozwoli zminimalizować powiązane ryzyko.
Należy wziąć pod uwagę, że mogą pojawić się pewne sytuacje, które opóźnią lub nawet zmienią plany.
Przykładem może być pierwszy etap obejmujący dialog z rynkiem, który może być czasochłonny. Po
konsultacjach z dostawcami może zajść potrzeba zorganizowania dalszych spotkań bezpośrednich w celu
zebrania wszystkich niezbędnych informacji. W związku z tym należy zostawić sobie bufor czasowy, lecz
przede wszystkim rozpocząć projekt mając dokładny plan.

Harmonogram PPI w ramach projektu PAPIRUS
Etapy

Termin

Ocena potrzeb

11.2013 – 04.2014

Pierwsza analiza rynku

01.2014 – 05.2014

Dialog z rynkiem (konsultacje rynkowe)
Sporządzenie dokumentacji przetargowej (specyfikacja, kryteria udzielania zamówień,

07-10.2014
09.2014 – 03.2015

projekt zamówienia)
Opublikowanie zaproszenia do składania ofert

17.03.2015

Ocena ofert

06.2015

Udzielenie zamówienia

09.2015

Dostarczenie i ocena rozwiązań

10.2016

Informacje dotyczące nadchodzących przetargów PAPIRUS były publikowane od początku projektu
(10.2013).
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Dialog z rynkiem
Jednym z najważniejszych elementów przetargu publicznego na innowacje jest dialog z rynkiem. PPI
wymaga bliższego kontaktu między zamawiającymi z sektora publicznego a dostawcami niż ma to
miejsce w przypadku zwykłych przetargów. Dialog ten
warto rozpocząć od samego początku projektu.
Wyrażenie

“dialog

z

rynkiem”

odnosi

się

do

nawiązywania kontaktów z dostawcami, ekspertami,
doradcami ds. innowacji, użytkownikami końcowymi i
wszelkimi innymi osobami, które posiadają wiedzę z
branży, której przetarg dotyczy.
Idea prowadzenia dialogu ma na celu uzyskanie
informacji na temat potrzeb i ewentualnych rozwiązań
dostępnych na rynku, jak również opracowanie planów i prac badawczo-rozwojowych. Dialog ten jest
również narzędziem pozwalającym informować dostawców o planowanym przetargu i nawiązywać
relacje między zamawiającymi a dostawcami. Dostawcy, którzy otrzymają informację z dużym
wyprzedzeniem, mają możliwość przygotowania się na tę współpracę.
Zamawiający powinni z wyprzedzeniem poinformować dostawców o planowanych przetargach,
korzystając z różnych środków przekazu.

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Wstępne ogłoszenie informacyjne (Prior Information Notice - PIN) jest użytecznym sposobem
informowania rynku o wymaganiach, pozwalającym dostawcom na udzielenie odpowiedzi i wyrażenie
zainteresowania przetargiem. Informacje zwrotne od dostawców mogą być również wykorzystywane
przy opracowywaniu specyfikacji oraz w procesie selekcji przed etapem ogłoszenia zaproszenia do
składania ofert.
Wstępne ogłoszenia informacyjne powinny być na tyle ogólne, aby zapewnić elastyczność w
późniejszym czasie, ale również na tyle precyzyjne, by nie wysyłać mieszanych, sprzecznych lub
wprowadzających w błąd komunikatów do rynku.
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Rozpowszechnianie informacji
Innym sposobem informowania dostawców o prowadzonych działaniach jest zamieszczanie informacji
w czasopismach branżowych, na stronach internetowych i forach. Publikowanie informacji w
czasopismach skierowanych dla dostawców danej branży jest doskonałym sposobem na przyciągnięcie
uwagi do PPI. Oczywiście zamawiający z sektora publicznego mogą zamieszczać informacje na temat
przyszłych przetargów na swoich własnych stronach internetowych, które są powszechnie dostępne.
Zamieszczanie pytań postawionych przez dostawców wraz z odpowiedziami może być dobrym
sposobem na zaangażowanie dostawców.

W ramach projektu PAPIRUS dostawców informowano o nadchodzących przetargach na
innowacyjne rozwiązania już od samego początku trwania projektu. Strona internetowa
poświęcona temu projektowi wyjaśniała, na czym polega projekt, jakie rozwiązania są
poszukiwane a także przedstawiała aktualne wydarzenia. Wszystkie działania związane z
przebiegiem przetargu były tam publikowane. Dodatkowo, zamawiający uczestniczący w
projekcie zamieszczali informacje na swoich stronach internetowych. O projekcie PAPIRUS głośno
było także w mediach społecznościowych – na portalu Facebook utworzono konto, a na LinkedIn
grupę w celu dotarcia do specjalistów i ekspertów. Wszyscy Partnerzy stworzyli bazy danych
zawierające dane kontaktowe do podmiotów dostarczających rozwiązania poszukiwane w
ramach przetargu. Wysyłano m.in biuletyny informacyjne, zaproszenia na wydarzenia rynkowe
związane z projektem i informacje ad hoc. Artykuły o przetargu prowadzonym w ramach projektu
PAPIRUS opublikowano także w czasopismach poświęconych budownictwu i efektywności
energetycznej. Informacje o nadchodzących przetargach były również rozsyłane do europejskich i
krajowych organizacji, grup i stowarzyszeń zrzeszających producentów budowlanych.

Warsztaty, konferencje, seminaria
W trakcie przeprowadzania PPI kluczowe znaczenie ma organizowanie warsztatów, konferencji i
seminariów dla dostawców. Mimo iż przed ogłoszeniem przetargu dopuszcza się dialog między
zamawiającymi a dostawcami, należy upewnić się, że zasady jego prowadzenia w kontekście
transparentności i równego traktowania są przestrzegane.
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Dialog
W trakcie dialogu (konsultacji rynkowych, warsztatów) można przedstawić swoje potrzeby i pomysły
związane z poszukiwanym rozwiązaniem innowacyjnym.
Dobrym pomysłem jest pokazanie infrastruktury, w której wdrożone zostanie rozwiązanie lub produkt.
Należy upewnić się, że pozostawiono wystarczająco dużo czasu na pytania i uwagi dostawców,
ponieważ otrzymane informacje zwrotne są niezwykle istotne. W trakcie konsultacji rynkowych można
przeprowadzić krótką ankietę wśród dostawców, która pozwoli na uzyskanie potrzebnych informacji,
np. do specyfikacji, lub by dowiedzieć się, kto jest początkowo zainteresowany udziałem w przetargu.
Konsultacje rynkowe wiążą się z ryzykiem dyskryminacji a w efekcie wyboru konkretnych
skomercjalizowanych rozwiązań zamiast tych naprawdę poszukiwanych, które spełnią określone
potrzeby. Aby wyeliminować to ryzyko, dialog musi być całkowicie przejrzysty i otwarty na wszystkie
możliwe produkty, które będą w stanie zaspokoić rzeczywiste wymagania.

Konsultacje rynkowe w ramach projektu PAPIRUS
W ramach projektu PAPIRUS konsultacje rynkowe odbyły się w każdym kraju, w którym ogłoszone miały
zostać przetargi. Konsultacje te miały na celu przedstawienie planowanych przetargów organizowanych
w ramach projektu PAPIRUS wśród producentów budowlanych, jak również uzyskanie informacji o rynku.
Konieczne było poinformowanie rynku z odpowiednim wyprzedzeniem o przetargu. Konsultacje odbyły
się na długo przed faktycznym zaproszeniem do składania ofert, w związku z czym dostawcy mieli
wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do przetargu. Spotkania te odbyły się z zachowaniem
zasady transparentności i równego traktowania. Wyniki konsultacji nie przyznały niesprawiedliwej
przewagi żadnemu z uczestniczących w nich dostawców. Konsultacje rynkowe odbywały się od czerwca
do sierpnia 2014 r., a zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane 17 marca 2015 r.
Harmonogram konsultacji jest dostępny na stronie internetowej projektu PAPIRUS (www.papirusproject.eu) w zakładce „Wydarzenia”.
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Konsultacje rynkowe w Bilbao
Konsultacje rynkowe w Hiszpanii odbyły się w Bilbao (12 czerwca 2014 r). Uczestniczyło w nich 120
uczestników reprezentujących 35 firm.

Rys. 1 Konsultacje rynkowe w Bilbao

Na kilka dni przed konsultacjami do wszystkich zarejestrowanych uczestników wysłano ankietę, aby
poinformować ich, jakich informacji i informacji zwrotnych Partnerzy Konsorcjum szukają. W trakcie tego
wydarzenia uczestnikom wyjaśniono na czym będą polegały przetargi. Następnie Partnerzy projektu
Tecnalia i Sestaoberri przedstawili projekt PAPIRUS. Po wyjaśnieniu procedury przetargowej
przedstawiono budynki demonstracyjne. Po zakończeniu pierwszej części odbyły się spotkania
bezpośrednie między dostawcami a partnerami projektu, które trwały dwie godziny. Wskazano 5 miejsc
w trakcie przerwy na lunch, w których dostawcy mogli odbyć 15 minutową rozmowę z partnerami
projektu PAPIRUS.

Wszystkie firmy były zainteresowane udziałem w procedurze przetargowej realizowanej w ramach
projektu PAPIRUS, ponieważ posiadanie instytucji publicznych jako klientów było dla nich czymś zupełnie
nowym – zwykle to Generalni Wykonawcy uczestniczą w przetargach publicznych i zaopatrują się w
firmach budowlanych .
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Konsultacje rynkowe w Turynie
Konsultacje rynkowe we Włoszech odbyły się w Turynie (18 czerwca 2014 r). Uczestniczyło w nich 38
osób reprezentujących 34 firmy.

Rys. 2 Konsultacje rynkowe w Turynie

W trakcie tego wydarzenia wyjaśniono strategiczną wartość nowego podejścia do przetargów
publicznych oraz projektu PAPIRUS w kontekście misji rozwoju ATC (Partnera projektu PAPIRUS).
Następnie odbyła się obszerna debata umożliwiająca firmom nawiązanie kontaktu.
Firmy uczestniczące w spotkaniu za najbardziej innowacyjny pomysł projektu uznały możliwości
bezpośredniego składania ofert i uniknięcie tym samym pośrednictwa firm wykonawczych.

Konsultacje rynkowe w Enzkreis
Konsultacje rynkowe w Niemczech odbyły się w Mühlacker 11 lipca 2014. Uczestniczyło w nich 30 osób,
którzy mieli możliwość nie tylko uzyskania informacji o projekcie, ale również zwiedzenie jednego z
miejsc demonstracyjnych projektu PAPIRUS – Szkoły Zawodowej/budynku warsztatowego w Mühlacker.
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Wydarzenie to okazało się całkowitym sukcesem.
Po przeszukaniu stron internetowych nawiązano kontakt telefoniczny i/lub mailowy z wszystkimi
właściwymi firmami i zaproszono je na konsultacje rynkowe w Niemczech. Ponadto, zaproszenie przez
Kierownika ds. Administracyjnych Enzkreis (Partnera projektu PAPIRUS) wraz ze szczegółowymi
informacjami na temat tego ogólnodostępnego wydarzenia (harmonogram, informacje wprowadzające)
zostało opublikowane na stronie internetowej Enzkreis, stowarzyszeń handlowych i grup ds. rozwoju
biznesu; wszystkie podmioty poinformowały swoich członków za pomocą biuletynu informacyjnego,
pisma lub poczty elektronicznej. Zorganizowanie konsultacji rynkowych w budynku demonstracyjnym
spotkało się z uznaniem wszystkich firm w nich uczestniczących, gdyż pozwoliło im to lepiej zrozumieć
wyzwania technologiczne i konstrukcyjne.

Rys. 3 Konsultacje rynkowe w Mühlacker

Wydarzenie rozpoczęło się od przedstawienia i powitania. Następnie zaprezentowano projekt PAPIRUS,
jego cele i ogólny opis (technologii, procedur, harmonogram i budżet) jak również budynki objęte
projektem. Szczególny nacisk położono na przedstawienie projektu renowacji dachu niemieckiego
budynku demonstracyjnego. Po wycieczce po budynku i lunchu firmy uczestniczące w konsultacjach
miały okazję do porozmawiania o projekcie z innymi firmami i technikami uczestniczącymi w tym
wydarzeniu.
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Większość producentów uznała podejście do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań problemów
budowlanych, propagowane przez projekt PAPIRUS za nowe i interesujące, a obszerne badanie rynku
przeprowadzone przez instytucje publiczne przed ogłoszeniem przetargu i sfinalizowaniem dokumentacji
przetargowej za zaskakujące, ale bardzo satysfakcjonujące. Bardzo często, jak nie we wszystkich
przypadkach, instytucje publiczne decydują się bowiem na zakup bez wcześniejszego badania rynku lub
jego informowania, a potencjalne oferty muszą spełniać wymagania przetargu bez możliwości wpłynięcia
na procedurę lub zaproponowania innych rozwiązań. W ten sposób bardzo łatwo można przeoczyć nowe
i innowacyjne rozwiązania.
Wszystkie firmy poparły koncepcję odejścia od ceny jako głównego kryterium oceny na rzecz jakości,
zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i innowacyjności.

Otrzymaliśmy również wiele odpowiedzi od architektów, inżynierów i organizacji handlowych, które
uznały PAPIRUS za jeden z najbardziej interesujących i ambitnych projektów w dziedzinie budownictwa.
Pomysł wspólnych przetargów uznano przede wszystkim za bardzo ciekawy, zwłaszcza że niektóre firmy
nie są bardzo lub wcale aktywne w innych krajach europejskich. Przed konsultacjami firmy nie miały
jednak żadnego pojęcia, w jaki sposób wspólne przetargi mogłyby być realizowane ani jaką pełniliby w
nich rolę. Firmy wyraziły zainteresowanie wszystkimi czterema projektami pilotażowymi, których dane
techniczne zostały zaprezentowane na konsultacjach. Jedna firma uczestniczyła nawet w poprzednich
konsultacjach rynkowych zorganizowanych w Bilbao.

W wyniku wcześniejszego badania rynku większość uczestników konsultacji przedstawiła niezwykle
innowacyjne produkty, w szczególności w dziedzinie ocieplenia i przeszklenia.
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Międzynarodowe konsultacje rynkowe
W trakcie krajowych konsultacji rynkowych wielu uczestników wyraziło zainteresowanie uczestnictwem
w międzynarodowych konsultacjach rynkowych, na których obecni byliby wszyscy Partnerzy projektu
PAPIRUS i przedstawiliby szczegółowe informacje dotyczące budynków demonstracyjnych. Konsultacje te
odbyły się 19 listopada 2014 r. w Brukseli.
Wydarzenie zostało podzielone na 3 sesje:


Sesja 1: Ogólne zaprezentowanie projektu PAPIRUS i procedury przetargowej; przedstawienie
technologii, kryteriów i budynków demonstracyjnych.



Sesja 2: Interaktywny dialog prowadzony pomiędzy zamawiającymi a uczestniczącymi
dostawcami. W trakcie „buzy mózgów” dostawcy byli zachęcani do omówienia kryteriów oceny,
dzięki czemu mieli wpływ na wagę kryteriów. Na kilka dni przed konsultacjami do wszystkich
zarejestrowanych uczestników wysłano ankietę, aby poinformować ich, jakich wiadomości oraz
informacji zwrotnych szukamy.



Sesja 3: Firmy uczestniczące w konsultacjach przedstawiły Konsorcjum PAPIRUS swoje produkty.

Rys. 4 Międzynarodowe konsultacje rynkowe – zdjęcia z sesji „burzy mózgów”

Spotkania indywidualne
Czasami może zdarzyć się, że firmy nie będą skłonne prezentować swoich produktów w obecności
konkurencji. W takich przypadkach można zorganizować sesję wspólną, w trakcie której można udzielić
wszystkim uczestniczącym firmom informacji o planach, a w ramach następnej sesji mogą odbyć się
indywidualne spotkania prywatne.
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Konsultacje rynkowe i spotkania indywidualne w Oslo
Norweskie konsultacje rynkowe odbyły się w Oslo (Omsorgsbygg Oslo KF) 19 sierpnia 2014 r. Łącznie
wzięło w nich udział 32 uczestników.

Ryc. 5 Konsultacje rynkowe w Oslo

Po konsultacjach rynkowych odbyło się 14 spotkań indywidualnych. Partnerzy projektu PAPIRUS spotkali
się z pięcioma dostawcami okien, niektórzy z nich dysponowali również rozwiązaniami zapewniającymi
dobrej jakości naturalne światło. Obecni byli również dostawcy fasad/izolacji i dwie firmy
architektoniczne/doradcze.

Spotkania

dostarczyły

zamawiającym

wartościowych

informacji

o

rozwiązaniach gotowych do wprowadzenia na rynek oraz produktach i usługach w trakcie opracowania.

Nawiązywanie współpracy

Z powodu skoordynowanego charakteru zamówień w ramach projektu PAPIRUS, zamawiający zachęcali
dostawców do nawiązywania współpracy i składania ofert razem, jako Konsorcjum. W trakcie konsultacji
rynkowych dostawcy zaproponowali opracowanie katalogu firm zainteresowanych udziałem w przetargu,
który umożliwiłby im nawiązanie współpracy i stworzenie sieci relacji biznesowych. Publiczne instytucje
zamawiające odpowiedziały na tę potrzebę i opublikowały bazę danych na stronie internetowej projektu
PAPIRUS. W katalogu zarejestrowało się ponad 50 firm.
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Utrzymywanie kontaktu z dostawcami
Prowadzenie bazy danych wszystkich uczestników konsultacji i innych zainteresowanych dostawców ma
istotne znaczenie.
W ten sposób można przekazywać (poprzez e-mail lub biuletyn informacyjny) aktualne infromacje. Jak
wspomniano wcześniej PPI zajmuje więcej czasu niż zwykłe zamówienie. Należy pamiętać, aby
podtrzymywać zainteresowanie i zaangażowanie dostawców.

27

Wdrażanie przetargu
Należy pamiętać o wykorzystaniu informacji uzyskanych w wyniku dialogu z dostawcami w trakcie pracy
nad dokumentacją przetargową.

W ramach projektu PAPIRUS, w wyniku dialogu nawiązanego z rynkiem, niektóre poszukiwane
technologie musiały zostać wyłączone z przetargu.
Brak informacji zwrotnych lub odpowiedzi uzyskanych od przedsiębiorstw stanowił wyraźny sygnał, że
dana technologia nie jest jeszcze gotowa do zastosowania w sektorze budowlanym.
W ramach dialogu pojawiły się inne kwestie, takie jak wydajność technologii: zbyt wysoka cena w
stosunku do niskiej wydajności lub małych zalet.
Informacje uzyskane w trakcie dialogu z rynkiem zostały wykorzystane w określaniu specyfikacji
przetargowych i ustalaniu właściwych kryteriów.

Specyfikacja
Po konsultacjach rynkowych następuje faza przygotowania specyfikacji. Należy pamiętać, że szczegółowa
specyfikacja

techniczna

ogranicza

dostawcom

możliwość

proponowania

innowacji.

Podczas

przygotowywania specyfikacji należy starać się opisywać potrzeby i spodziewane efekty zastosowania
produktu, które chcemy osiągnąć. Specyfikację należy traktować jako problem do rozwiązania, bez
określania konkretnego podejścia.

Zbyt szczegółowa specyfikacja niszczy
innowacyjność
Należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób zachęcić dostawców do tworzenia innowycyjnych
rozwiązań poprzez specyfikacje. Specyfikacja zwykle zawiera wymagania typu „musi”, „powinien”. Zbyt
wiele wymagań typu „musi” zmniejsza szanse innowacji.
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Istnieją różne rodzaje specyfikacji, które można zastosować w procesie konkurencyjnym. Dwie
najbardziej aktualne specyfikacje to:


Specyfikacje dot. wydajności (Specifications for Performance Requirements):
Specyfikacja oparta na oczekiwanych wynikach i kryteria spełnienia wymagań. Zapewnia ona
dostawcom możliwość proponowania zarówno najlepszego sposobu spełnienia wymagań jak i
rozwiązań innowacyjnych. Wykonawcy wykazują zainteresowanie konkursem, ponieważ dotyczy
on różnych rozwiązań.



Specyfikacje

funkcjonalne

(Functional

requirements):

Specyfikacja

oparta

na

funkcjonalnym opisie potrzeb, które mają być zaspokojone przez dostawcę, a nie techniczny opis
pożądanego rozwiązania. Zadaniem dostawcy będzie zaproponowanie rozwiązań i metod.
Umowa zawierająca specyfikacje funkcjonalne musi być monitorowana pod kątem osiągnięcia
celu, a nie poszczególnych działań.
Specyfikacje można również podzielić na specyfikacje jakościowe i ilościowe. Specyfikacje ilościowe
wymagają wartości referencyjnej umożliwiającej porównanie z proponowanym rozwiązaniem. Wartość
ta musi być zawarta w ofercie.

W ramach projektu PAPIRUS dokumenty przetargowe oparto na funkcjonalnych opisach różnych
technologii i rozwiązań (specyfikacje dot. wydajności). Opisano minimalne wymagania i pożądaną
kluczową funkcjonalność.
Projekt PAPIRUS dotyczy wymagań oraz specyfikacji zarówno prawnych jak i technicznych. W zależności
od ich charakteru specyfikacje te w dokumencie przetargowym mogą mieć formę specyfikacji
administracyjnych lub technicznych.
Specyfikacje techniczne zostały określone zgodnie ze specyfiką każdego budynku i informacjami
zebranymi w trakcie konsultacji rynkowych we wcześniejszych fazach procesu. Specyfikacje te muszą być
zgodne co najmniej z krajowymi przepisami budowlanymi i innymi wymaganiami szczegółowymi
dotyczącymi każdego budynku pilotażowego.

29

Wymagania kwalifikacyjne
W dokumentacji przetargowej można podkreślić, że oczekiwana jest innowacyjność. Zawarcie wymagań
kwalifikacyjnych będzie stanowiło wyraźny sygnał dla dostawcy, że wygranie przetargu jest ściśle
związane z innowacyjnością oferenta. Poniżej podano przykłady wymagań kwalifikacyjnych, które mogą
wykazać innowacyjność firm:


Doświadczenie w zakresie innowacji. Dokumentacja: Informacje dotyczące doświadczenia



Referencje dotyczące wcześniejszych innowacyjnych projektów. Dokumentacja: Referencje



Informacja o tym, jak dostawca przyczynił się do innowacyjności przy podobnych zadaniach

Warianty
Warianty pozwalają na uwzględnienie alternatywnych rozwiązań przy ocenie ofert przetargowych. Mogą
one być dopuszczone w każdej procedurze, ale należy określić minimalne wymagania dotyczące
zamawiającego. Kryteria udzielenia zamówienia mogą również być zastosowane do wariantów.
Korzyści z dopuszczenia ofert alternatywnych są następujące:


Możliwość zaoferowania alternatywnych rozwiązań



Zapewnienie potencjalnie lepszego spełnienia wymagań klienta



Zachęcenie dostawców do twórczego myślenia

Wybór procedury
Obowiązująca Dyrektywa 2014/24/UE (uchylająca Dyrektywę 2004/18/WE) w sprawie zamówień
publicznych określa następujące procedury zamówień, które mogą być stosowane przy przeprowadzaniu
przetargów.


Procedura otwarta



Procedura ograniczona



Procedura planowania i projektowania



Procedura konkurencyjna z negocjacjami



Dialog konkurencyjny



Partnerstwo innowacyjne
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Nie wszystkie z nich ułatwiają zakup innowacji. Procedury, które wykazują dobrą współpracę pomiędzy
zamawiającym a dostawcami i zarazem wspierają innowacje to: procedura konkurencyjna z negocjacjami
i dialog konkurencyjny. Dyrektywa 2014/24/UE zostanie przetransponowana do prawa krajowego
wszystkich państw członkowskich do lipca 2016 r., a zatem nie wdrożono jeszcze Partnerstwa
Innowacyjnego.

- W ramach projektu PAPIRUS spośród wszystkich opcji możliwe było tylko wdrożenie procedury otwartej.
Przeprowadzenie procedury negocjacyjnej lub dialogu konkurencyjnego nie było możliwe, gdyż potrzeby
techniczne i organizacyjne zamówień i wartość tych przetargów były wiadome przed rozpoczęciem
przetargu. W ramach projektu PAPIRUS przeprowadzono szeroko zakrojone badania rynkowe na temat
odpowiednich rozwiązań technicznych poprzez zorganizowanie konsultacji rynkowych i indywidualnych
spotkań z dostawcami przed opracowaniem dokumentów przetargowych i uruchomieniem procedury
przetargowej. Takie podejście rynkowe jest rzadkie wśród organów publicznych przy zamawianiu robót
lub dostaw. Dlatego uważamy, że rozległe konsultacje rynkowe przed uruchomieniem procedury są
bardzo efektywnym i innowacyjnym sposobem przeprowadzenia przetargu. W przypadku wymagań
administracyjnych, niektóre z nich musiały być zaadaptowane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, a
niektóre były wspólne dla Zamawiających z innych krajów partnerskich PAPIRUSa. Zostały one
zidentyfikowane i określone w każdym przetargu uruchomionym w ramach projektu PAPIRUS. – mówi
Koordynator projektu PAPIRUS.

Dialog konkurencyjny
Dialog konkurencyjny to procedura udzielania zamówień przewidziana w artykule 29 Dyrektywy w
Sprawie Zamówień w Sektorze Publicznym z 2004 r., a niedawno w artykule 30 Dyrektywy 2014/24/UE
(uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE). Procedurę tę opracowano, aby ułatwiać zawieranie złożonych
zamówień, w przypadku których nie ma możliwości wcześniejszego określenia odpowiednich specyfikacji
technicznych.
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Procedura konkurencyjna może być zastosowana w następujących sytuacjach:


gdy nie można zaspokoić potrzeb publicznej instytucji zamawiającej bez adaptacji łatwo
dostępnych rozwiązań;



publiczna instytucja zamawiająca wymaga rozwiązań projektowych lub innowacyjnych;



zamówienie nie może być udzielone bez wcześniejszych negocjacji z powodu szczególnych
okoliczności dotyczących charakteru, złożoności struktury prawnej i finansowej lub z powodu
związanych z nimi zagrożeń;



instytucja zamawiająca nie może opracować wystarczająco precyzyjnych specyfikacji
technicznych w odniesieniu do normy, Europejskiej Oceny Technicznej, Wspólnej Specyfikacji
Technicznej lub technicznym dokumentem referencyjnym;



w przypadkach, gdy w wyniku procedury otwartej lub ograniczonej otrzymano wyłącznie
nieprawidłowe lub niedopuszczalne oferty przetargowe.

Pierwszym etapem tej procedury jest publikacja ogłoszenia o zamówieniu, które określa charakter
planowanego zamówienia i kryteria wyboru wykonawców. Organ publiczny musi następnie wybrać
wykonawców, którzy ubiegali się o dopuszczenie do udziału i zaprosić ich do drugiego etapu – dialogu.
Publiczne instytucje zamawiające rozpoczynają następnie dialog z wybranymi wykonawcami. Celem tego
dialogu jest ustalenie i sprecyzowanie środków, które najlepiej zaspokoją ich potrzeby. W ramach tego
dialogu mogą one omawiać wszystkie aspekty zamówienia z wybranymi uczestnikami. Instytucje
zamawiające zapewniają równe traktowanie wszystkich uczestników podczas prowadzenia dialogu.
Dialogi konkurencyjne mogą zostać podzielone na etapy w celu ograniczenia liczby omawianych
rozwiązań poprzez zastosowanie kryteriów udzielenia zamówienia określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w dokumencie opisowym. W ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumencie opisowym
instytucja zamawiająca wskazuje, czy skorzysta z takiego rozwiązania.
Jeżeli jednak publiczna instytucja zamawiająca wybierze takie rozwiązanie, powinno to być wskazane w
ogłoszeniu o zamówieniu.
Dialog powinien być prowadzony do momentu, gdy organ publiczny jest w stanie określić rozwiązanie
lub rozwiązania, które mogą zaspokoić jego potrzeby. Po zakończeniu dialogu, publiczne instytucje
zamawiające muszą poinformować o tym uczestników i zaprosić ich do złożenia ostatecznej oferty
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opierającej się na rozwiązaniu lub rozwiązaniach przedstawionych i określonych podczas dialogu. Oferty
muszą zawierać wszystkie elementy wymagane i niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Na wniosek
instytucji zamawiającej oferty te można wyjaśnić, uszczegółowić i zoptymalizować, za wyjątkiem części
dotyczącej potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, aby nie zakłócić konkurencji.
Publiczna instytucja zamawiająca ocenia otrzymane oferty na podstawie kryteriów udzielenia
zamówienia określonych w ogłoszeniu i udziela zamówienia wybranemu oferentowi. Publiczna instytucja
zamawiająca może wystąpić z wnioskiem o negocjacje z wybranym wykonawcą w celu potwierdzenie
warunków finansowych i innych.

Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Celem negocjacji jest ulepszenie ofert przetargowych, które umożliwią władzom publicznym zakup robót
budowlanych, dostaw i usług, które w pełni odpowiadają ich potrzebom. Negocjacje mogą dotyczyć
wszystkich cech nabywanych prac budowlanych, dostaw i usług, m.in. jakości, ilości, klauzul handlowych,
jak również kwestii społecznych, środowiskowych i dotyczących innowacyjności, o ile nie będą stanowić
one wymogów minimalnych.
Tym, co odróżnia procedurę konkurencyjną z negocjacjami od dialogu konkurencyjnego jest to, że w
pierwszej fazie tej drugiej procedury rozwiązania opracowywane są do momentu, aż organ władzy
publicznej uzna, że określił co najmniej jedno rozwiązanie zdolne zaspokoić jego potrzeby i wtedy
następuje sformalizowanie stanowisk w ofercie przetargowej. W nowej procedurze konkurencyjnej z
negocjacjami oferty są początkowo składane, następnie są przedmiotem negocjacji i ponownie złożone w
celu finalizacji stanowisk.
Procedura konkurencyjna z negocjacjami może być zastosowana w następujących sytuacjach:


gdy nie można zaspokoić potrzeb bez adaptacji łatwo dostępnych rozwiązań;



zamówienie zawiera rozwiązania projektowe lub innowacyjne;



wymaganie ma złożony charakter pod względem struktury prawnej i finansowej lub z powodu
związanych z nimi zagrożeń (rozszerzona wersja uzasadnienia dla dialogu konkurencyjnego);



nie można opracować wystarczająco precyzyjnych specyfikacji technicznych;



w przypadku nieprawidłowych lub niedopuszczalnych ofert przetargowych.
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Pierwszym krokiem jest opublikowanie zaproszenie do ubiegania się o zamówienie określające
wymagania. W procedurze tej kryteria specyfikacji muszą być sformułowane w oparciu o efektywność i
funkcjonalność. Po dokonaniu oceny wniosków o udział na podstawie kryteriów selekcyjnych wybiera się
przynajmniej trzech wykonawców i zaprasza się ich do etapu przetargu.
Na etapie przetargu wykonawcy składają swoje oferty i mogą odbyć się negocjacje, przy czym nie można
negocjować wymagań minimalnych. Należy oczywiście przestrzegać zasad równego traktowania i
transparentności.
Wszystkich oferentów należy poinformować o zakończeniu negocjacji i terminie wysyłania ofert
końcowych. Po otrzymaniu wszystkich ofert udziela się bez dalszych negocjacji zamówienia w oparciu o
określone kryteria.
Przy wdrażaniu procedury konkurencyjnej z negocjacjami istnieją pewne ograniczenia:


do fazy negocjacji zaprasza się minimum trzech oferentów



organ musi wskazać (i nie może zmieniać) wymagania minimalne i kryteria udzielenia
zamówienia



organ musi przeprowadzić negocjacje z dostawcami, którzy złożyli ostateczne oferty (chyba że
zastrzeże sobie prawo przyjmowania ofert bez dalszych negocjacji)



po zakończeniu negocjacji organ wymaga złożenia ostatecznej oferty od dostawców. Istnieje
również możliwość prowadzenia negocjacji w etapach w celu zmniejszenia liczby oferentów na
każdym z etapów.

Aby pomyślnie przeprowadzić tę procedurę instytucja zamawiająca powinna posiadać umiejętności
negocjacyjne. Brak takich kompetencji może spowodować ograniczenie pola do negocjacji.
Należy zauważyć, ze potrzebne będzie odniesienie się do ustawodawstwa krajowego, aby określić jak te
procedury będą przyjmowane i wdrażane w każdym państwie członkowskim.
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Ocena
Kryteria udzielenia zamówienia
Nowa Dyrektywa odchodzi od udzielania zamówienia w oparciu o „najniższą cenę” w kierunku wyboru
najbardziej ekonomicznie korzystnej oferty, opartej zarówno na jakości jak i cenie. Jest to zdecydowane
przejście w kierunku jakości w procesie udzielania zamówienia – nie tylko w przypadku usług, ale również
robót budowlanych i dostaw. Najbardziej ekonomicznie korzystna oferta z punktu widzenia publicznej
instytucji zamawiającej powinna być ustalana na podstawie ceny lub kosztu przy pomocy podejścia
opartego na analizie kosztów i wyników, w tym podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia.
Może obejmować to wskaźnik najlepszych praktyk, ocenianych w oparciu o kryteria obejmujące kwestie
jakościowe, środowiskowe i społeczne dotyczące przedmiotu zamówienia publicznego.
Kryteria przydzielenia zamówienia powinny umożliwiać skuteczną konkurencję.

Zamówienia w ramach projektu PAPIRUS udzielane były na podstawie najbardziej korzystnej
ekonomicznie oferty, w oparciu o cenę i jakość przy zastosowaniu następujących kryteriów: efektywności
energetycznej, zrównoważonego rozwoju, montażu i konserwacji oraz kryteriów ekonomicznych.
Specyfikacje przetargowe dla każdego zamówienia w ramach projektu PAPIRUS dostępne są w zakładce
„Call for tenders” na stronie projektu.

Przy ocenie proponowanych rozwiązań ważne jest szczególne uwzględnienie kreatywności i
innowacyjności.
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W przetargach realizowanych w ramach projektu innowacja nie była uważana za kryterium udzielenia
zamówienia, ponieważ ona sama były efektem najwyżej ocienionej oferty. Innowacyjność zakupywanych
produktów została ustalona jako wymóg administracyjny, który powinien spełniać jeden z poniższych
warunków


Produkt nie jest jeszcze dostępny na rynku na dużą skalę



Jest to nowy produkt dla Zamawiającego

Publiczne instytucje zamawiające muszą oczywiście brać pod uwagę budżet, którym dysponują, dlatego
cena również ma znaczenie. Z tego względu najtrudniejszym aspektem oceny jest wyważenie kryteriów
udzielenia zamówienia tak, aby zapewnić sobie najwyższą wartość.
Z uwagi na skoordynowany charakter przetargów w ramach projektu PAPIRUS, wagi najważniejszych
kryteriów oceny były wspólne dla wszystkich przetargów, przy czym określono podkategorie lub
podkryteria odpowiadające specyfice każdego budynku pilotażowego.

Przy stosowaniu kryteriów jakościowych promujących innowacje, ważne jest jasne określenie sposobu
oceny ofert w oparciu o te kryteria. Rzetelne porównanie ofert wymaga umiejętności od komisji
oceniającej. Szczególnie trudne jest ocenianie i porównywanie rozwiązań innowacyjnych. Wymagać to
może zespołu składającego się z różnych ekspertów, w tym specjalistów prawnych i technicznych. Osoby
oceniające powinny być wyszkolone w zakresie sposobu oceny pełnej zgodności, szczególnie z
wymaganiami przetargowymi dotyczącymi innowacji oraz w zakresie przyznawania punktów w sposób
sprawiedliwy, obiektywny i wcześniej ustalony.

W ramach projektu PAPIRUS ocena technicznych aspektów ofert przetargowych dokonana została przez
Międzynarodową Komisję Przetargową (JCBET) stworzoną na potrzeby projektu. Głównym jej
obowiązkiem była ocena technicznych aspektów złożonych ofert. Komisja JCBET przygotowała ranking
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ofert na podstawie końcowej uzasadnionej oceny i przedstawiła Zamawiającemu raport zawierający
ocenę wynikająca z tego rankingu.

Oceny kryteriów można dokonać przy pomocy wzoru matematycznego lub opinii wartościującej. W
PAPIRUSie mierzalne podkryteria zostały ocenione przy pomocy wzoru matematycznego i obliczone dla
wszystkich innych ofert. W zależności od tego, czy maksymalne wartości kryteriów mają zastosowanie,
można posłużyć się różnymi wzorami matematycznymi.
Zgodnie z dokumentacją wymaganą w każdym przetargu mierzalne kryteria nie były oceniane przy
pomocy oceny wartościującej. Aby spełnić niektóre podkryteria i aspekty podlegające ocenie, od
oferentów wymagane było zawarcie w opisie specjalnej dokumentacji.
Jedną ze stwierdzonych trudności była jednolitość dokumentacji przedstawianej do ilościowej oceny
specyfikacji. Mogła ona prowadzić do dyskryminujących wad w przypadku, gdy proponowane wartości
nie zostały obliczone przy tych samych założeniach lub przy pomocy różnych metodologii.
Przykładem tego zagadnienia mogą być symulacje w zakresie energii: zastosowanie różnych warunków
granicznych i różnego oprogramowanie może skutkować różniącymi się wynikami, co doprowadzi do
nierzetelnej oceny proponowanego rozwiązania. Wdrażanie takich kryteriów udzielania zamówień
sugeruje dokładny opis wszystkich założeń do realizacji jednolitej oferty, która może być później
oceniana w tym samym kontekście.
Zasady procedury ewaluacji mogły różnić się w zależności od Państwa Członkowskiego z powodu
odrębnych przepisów prawnych dotyczących powoływania Komisji Przetargowej, procedury otwierania
ofert, terminów, komunikacji, etc.
Jednak pomimo tego Międzynarodowa Komisja Przetargowa (JCBET) pozostała ta sama dla podmiotów
zamawiających i wspierała lokalny organ każdego Zamawiającego w analizie i ocenie informacji
technicznych dostarczonych przez wnioskodawców.
Jednym ze sposobów obiektywnego porównania rozwiązań innowacyjnych była ocena spełnienia
kryteriów przy pomocy wzoru matematycznego określonego w specyfikacjach przetargowych. Im lepsze
spełnienie kryteriów, tym wyższy uzyskany wynik i tym samym można założyć, że osiągnięta będzie
większa innowacyjność.
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Kryteria udzielenia zamówienia, których ocena zależy od subiektywnej decyzji oceniana jest przez
specjalistów JCBET na podstawie ich doświadczenia.

Publikacja i rozpowszechnianie przetargów
Przetargi będą oczywiście publikowane kanałami oficjalnymi: w dziennikach krajowych i w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskie. Można jednak pomyśleć o szerszym rozpowszechnieniu ogłoszenia o
przetargu.
Pomimo przeprowadzenia konsultacji rynkowych i poinformowania dostawców z góry o przetargu,
należy upewnić się, że rozpowszechniona została informacja o publikacji przetargu. Po wcześniejszym
opracowaniu bazy danych dostawców (kontakty od uczestników konsultacji rynkowych), należy pamiętać
o przekazaniu im stosownych wiadomości.

W ramach projektu PAPIRUS wszyscy Partnerzy, przed publikacją przetargów, określili możliwe kanały
rozpowszechniania ogłoszenia o przetargu. Należały do nich: stowarzyszenia handlowe, agencje
wspierające innowacje, czasopisma i strony branżowe, techniczne, wystawy.

Po publikacji przetargu warto rozważyć zorganizowanie spotkania informacyjnego z dostawcami, gdyż
prawdopodobnie nie współpracują oni zwykle z sektorem publicznym i mogą nie mieć wiedzy i
doświadczenia pozwalających na zrozumienie całej dokumentacji.

Po upływie terminu składania ofert konsorcjum PAPIRUS przesłało wykonawcom ankiety, aby dowiedzieć
się, jak można by było w przyszłości ulepszyć PPI, tak aby zachęcić więcej firm MŚP do składania ofert.
Ankiety zostały wypełnione przez dostawców, którzy byli obecni na konsultacjach rynkowych PAPIRUS,
ale ostatecznie nie złożyli swoich ofert. Wielu dostawców wskazało, że publiczne instytucje zlecające
mogły po ogłoszeniu przetargu zorganizować spotkanie, aby wyjaśnić jak przygotować ofertę.
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Umowa
Decyzja dotycząca rodzaju umowy, która ma być podpisana z dostawcą musi być podjęta przed
rozpoczęciem przetargu. W przypadku projektu PAPIRUS przedmiot zamówienia, pierwotnie
sformułowany jako „Publiczna umowa dostawy innowacyjnych rozwiązań”, został zróżnicowany w
oparciu o różne regulacje charakterystyczne dla każdego kraju. Ostatecznie Partnerzy projektu
zastosowali różne typy umów: umowa dostawy, umowa dostawy i montażu, umowa na roboty
budowlane.
Regulacje dotyczące umów wynikają z krajowych ram prawnych zintegrowanych na potrzeby organu
udzielającego zamówienia.
W przypadku schematu umów, najtrudniejszą kwestią było odroczenie, nawet znaczne, wykonania
umowy z powodu konieczności skoordynowania jej z budową/przebudową budynków, w których będą
montowane innowacyjne rozwiązania.
Dlatego też zwrócono się do dostawców o właściwe skoordynowanie wykonania robót z dostawami. W
niektórych przypadkach umowa wyznacza termin dostaw ze względu na brak możliwości przełożenia
terminu wykonania umowy.
Oferta techniczna oferenta była kluczowym elementem umowy. Umowa będzie uważana za całkowicie
zrealizowaną, jeśli innowacyjne produkty zostaną przetestowane i uzyskają pozytywny wynik, w
szczególności w odniesieniu do aspektów innowacyjnych.
Różnica pomiędzy faktycznymi a deklarowanymi wynikami jakościowymi będzie równoznaczna z
niewykonaniem umowy. Dostawy nie odpowiadające wymaganiom technicznym i deklaracjom zostaną
odrzucone. W takich przypadkach oferent ma obowiązek wymiany wadliwych dostaw na takie, które
odpowiadają zadeklarowanym wymaganiom technicznym.
Projekt PAPIRUS oparty został na zastosowaniu rozwiązań już dostępnych na rynku, ale na niewielką
skalą lub nigdy nie stosowanych przez organ udzielający zamówienia. Dlatego też niepotrzebne były
szczególne przepisy dotyczące własności intelektualnej. Rozważono przepisy dotyczące prywatności i
tajemnic handlowych zgodnie ustawodawstwem europejskim i krajowym.
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Projekt PAPIRUS – problemy i porady
dotyczące PPI
Konsultacje rynkowe w ramach projektu PAPIRUS uznać można za udane biorąc pod uwagę duże
zainteresowanie firm uczestniczących w spotkaniach. Niestety, biorąc pod uwagę liczbę firm, które brały
udział w konsultacjach rynkowych i innych spotkaniach, liczba złożonych ofert nie była satysfakcjonująca.
Aby ustalić przyczynę tak niewielkiej liczby ofert Konsorcjum PAPIRUS przeprowadziło badanie ankietowe
wśród dostawców (uczestników konsultacji rynkowych). Wyniki badania przedstawiono poniżej.
Wyniki te mogą się przydać instytucjom zamawiającym, gdyż przedstawiają problemy, z którymi borykali
się potencjalni dostawcy, a które można uniknąć lub zminimalizować.
Doświadczenia dostawców
Opis wymaganych innowacji nie był jasny

Co mogą zrobić instytucje zamawiające?
Należy położyć nacisk na pogłębione relacje
pomiędzy potencjalnymi oferentami i publicznymi
instytucjami
kontakty

zamawiającymi

umożliwiające

(bezpośrednie

zrozumienie,

czego

dokładnie potrzebują zamawiający) - zawsze na
zasadach transparentności i równego traktowania.

Powinno być więcej współpracy między Organizacja większej liczby wspólnych spotkań i
zamawiającymi a dostawcami przed ogłoszeniem
warsztatów, stworzenie bezpłatnie dostępnej listy
przetargu
firm innowacyjnych. Zachęcanie do prowadzenia
otwartej

komunikacji

pomiędzy

publicznymi

instytucjami zamawiającymi a dostawcami w celu
dzielenia się przez różne podmioty wiedzą na
temat

dostępnych

technologii,

potrzeb

zamawiających i potrzeb rynkowych.
Zbyt złożone wymagania

Publiczna instytucja zamawiająca może obniżyć
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Utrata zainteresowania przetargiem

minimalne wymagania (problem: mniejsze pole do
innowacji) lub wybrać inne kryteria udzielenia
zamówienia
 Kryteria udzielenia zamówienia muszą być
racjonalne i łatwe w zarządzaniu
 Brak nadmiernych wymagań dotyczących
certyfikatów itp.
Prowadzenie
ewidencji
wszystkich
zainteresowanych dostawców z pierwszej fazy PPI i
regularne

informowanie

ich

o

planach,

postępujących etapach itd.
Zbyt skomplikowana dokumentacja

Wiele MŚP mogło nie uczestniczyć w przetargach

Dostawcy nie są przyzwyczajeni do składania ofert publicznych do tej pory, dlatego dobrym pomysłem
w przetargach publicznych

jest zorganizowanie spotkania, warsztatu po
opublikowaniu przetargu, w celu wyjaśnienia
dokumentacji przetargowej, omówienia jak składać
oferty lub czytać dokumentację.

Zmiany wartości walut

Jeśli przetarg ma charakter międzynarodowy i
dostawca pochodzi z kraju, w którym obowiązuje
inna waluta należy dokonywać zakupu produktów
od dostawców tuż po zakończeniu przetargu, aby
uniknąć zmian kursów walut, które mogą wpłynąć
na koszt zakupu.

Zbyt duża skala zamówienia

Biorąc pod uwagę fakt, że innowacyjne rozwiązania
nie są jeszcze dostępne na dużą skalę, wskazane
jest, aby publiczne zamówienia obejmowały
małe/średnie budynki w celu uniknięcia składania
zamówień, których nie da się zrealizować.

Przygotowanie

oferty

dotyczącej

materiałów Zaleca się, aby w procesie zamówień wybierać

budowlanych (przetarg podzielony na części w tylko istniejące dokończone budynki, tak aby
przypadku projektu PAPIRUS), które zostaną uniknąć komplikacji dla dostawców, którzy mogą
zainstalowane w budynku, który jeszcze nie nie mieć wystarczających informacji o specyfikacji
istnieje, wydawało się niemożliwe.

elementów

budynku.

Zebranie

odpowiednich

danych może być niemożliwe w przypadku, gdy
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niektóre części budynku nie są dokończone.

Chociaż zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania są bardzo korzystne zarówno dla publicznych
instytucji zamawiających i dla dostawców, to takie podejście do przetargów nadal nie jest wdrażane w
Europie na dużą skalę. Władze krajowe i europejskie powinny skoncentrować się na zwiększaniu
świadomości i zachęcaniu zamawiających do stosowania tego nowego podejścia do zamówień.
Konsorcjum projektu PAPIRUS wskazuje następujące czynności, które mogą zaowocować zamawianiem
innowacji na większą skalę.


Instytucje publiczne powinny posiadać i promować specjalną mapę drogową dla innowacji, która
zapewni odpowiednie narzędzia do zakupu innowacyjnych produktów. Plany długoterminowe:
wczesna aktywność rynkowa, plan potrzeb lub mapa władz publicznych zachęcająca do
innowacji.



Przyjmowanie rozwiązań innowacyjnych powinno być jasno określone w prawie. Rolą publicznej
instytucji jest promowanie innowacji i powinno być w miarę możliwości wspierane i
finansowane.



Wdrażanie, w ścisłej współpracy z wydziałami odpowiedzialnymi za zamówienia i zakupy,
specjalnych szkoleń dla personelu i koordynatorów projektów, ukierunkowane na powiększenie
wiedzy o ocenie innowacji i różnych metodologiach



Zwiększanie wiedzy o zamówieniach publicznych na innowacje i możliwościach biznesowych
wśród dostawców (innowacyjne firmy oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).
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