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Cele seminarium  

• Przedstawienie koncepcji implementacji 
zamówień prośrodowiskowych oraz 
proinnowacyjnych w nowej ustawie 
Prawo zamówień publicznych  

• Wprowadzenie do Transatlantyckiej 
konferencji naukowej: Implementacja 
rozwiązań prośrodowiskowych  
i proinnowacyjnych na etapie realizacji 
umów w sprawach zamówień 
publicznych 
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Transatlantycka konferencja naukowa: 
 

 Implementacja rozwiązań prośrodowiskowych  
i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów  

w sprawach zamówień publicznych 
 

18 marca 2020 roku  

Godz. 9.00 – 17.00  

Collegium Iuridicum II, Aula A. 2., Wydział 
Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Warszawski (ul. Lipowa 4)  

 

Katowice, 10 stycznia 2020 roku  



 
Transatlantic conference on effective contract administration and dispute resolution – keys to 
innovation and environmental sustainability in public procurement practice 
 

• Prof. Alexandra Harrington, McGill University, Canada  

• Judge Jeri Somers, Civilian Board of Contract Appeals, 
Washington DC 

• Prof. Christopher Yukins, George Washington University 

• Katarzyna Kuzma, DZP, Public Procurement Law 
Association  

• Dr Wojciech Hartung, DZP, Public Procurement Law 
Association 

• Prof. Piotr Bogdanowicz, University of Warsaw, Clifford 
Chance, Public Procurement Law Association 

• Prof. Marta Andhov, University of Copenhagen, 

• Prof. Roberto Caranta, University of Turin,  

• Prof. Gabriella Racca, Univeristy of Turin, 

• John Pachter, Smith Pachter, McLean, VA  
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Rola prośrodowiskowych i proinnowacyjnych zamówień publicznych  
w kontekście globalnych wyzwań współczesności (Implementacja 
wyników IV Rewolucji Przemysłowej, Technologia Mobilna 5 Generacji, 
Inteligentne Miasta, eko-innowacje) 

• G. Racca, Ch. Yukins ,,Joint public procurement and innovation’’ 
(Wyd. Bruylant, 2019 r.)  

• M. Andhov, M. Caranta ,,Cost and EU Public Procurement Law 
Life-Cycle Costing for Sustainability’’ (Wyd. Routledge, 2019 r.) 

,,Koncepcja rachunku kosztów cyklu życia pozwala nie tylko na 
określenie ekonomiki zakupu produktu, ale również na finansową 
wycenę wpływu produktu na środowisko’’ 

,,Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować koszty 
przypisane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z 
produktem, usługą lub robotami budowlanymi na przestrzeni ich 
cyklu życia’’ 

Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
s. 64  
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Zagadnienia 
wprowadzające 

• Pojęcie zrównoważonych zamówień publicznych  

• Obecny stan prośrodowiskowych oraz proinnowacyjnych 
zamówień publicznych w Polsce  

 

Źródła:  

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o 
funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 
roku  

https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0020/41555/S
prawozdanie-UZP-za-2018.pdf 

Communication from the Commission to the Institutions: 
Making Public Procurement work in and for Europe, 2017  

 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612 
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Rynek zamówień 
publicznych w Polsce  

 

• Wartość udzielonych zamówień publicznych - 
202,1 mld zł 

• Ok. 9,55% produktu krajowego brutto (PKB), 
średnia w UE wynosi 14% PKB 

• Liczba zamawiających wyniosła 33 049. Z tego 12 
954 zamawiających wskazało, że udzielało 
zamówień na podstawie procedur określonych w 
ustawie – Prawo zamówień publicznych  

• Udzielono łącznie 143 881 zamówień 
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Rynek zamówień 
publicznych w Polsce  
 

• 88% zamówień publicznych udzielono w 
trybie przetargu nieograniczonego  

• Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano 
w 9,45% postępowań 

• Tryby negocjacyjne zastosowano poniżej 1%  
udzielonych zamówień publicznych  

• Dialog techniczny zastosowano w 0.18% 
ogółu postępowań  
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Rynek zamówień 
publicznych w Polsce  

• 97% zamówień na polskim rynku udzielono 
przedsiębiorstwom krajowym 

• W zamówieniach o wartości poniżej progów 
unijnych, średnia liczba ofert składanych 
podczas jednego postępowania wyniosła 2,19 

• W przypadku zamówień o wartościach powyżej 
progów unijnych średnia liczba ofert wyniosła 
2,09  

• W 46% postępowań wpłynęła jedna oferta  
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Czy zamówienia 
publiczne są 

zwykłymi 
zakupami? 

Rola zamówień publicznych  
w strategiach gospodarczych 
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Zrównoważone zamówienia publiczne  

Art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych  

Przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy 
odpłatne zawierane między zamawiającym a 
wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy 
lub roboty budowlane 

Orzecznictwo TSUE od początku XXI wieku podkreśla 
cele zamówień publicznych  

• Wyrok C-513/99 - Concordia Bus Finland  

• Wyrok C-368/10 - Komisja przeciwko Niderlandom 

tworząc pojęcie zrównoważonych zamówień 
publicznych  
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Pojęcie zamówień 
zrównoważonych  

• Zielone zamówienia 
publiczne (ang. green public 
procurement - GPP) 
stanowią proces, w ramach 
którego instytucje publiczne 
starają się uzyskać towary, 
usługi i roboty budowlane, 
których oddziaływanie na 
środowisko w trakcie ich 
cyklu życia jest mniejsze w 
porównaniu do towarów, 
usług i robót budowlanych o 
identycznym przeznaczeniu, 
jakie zostałyby zamówione w 
innym przypadku. 
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Pojęcie zamówień 
zrównoważonych  

• Społecznie Odpowiedzialne 
Zamówienia Publiczne odnoszą się 
do etapów zamówień publicznych, 
które uwzględniają jeden lub kilka 
następujących aspektów:  

• promocja godnej pracy, 

•  poszanowanie praw człowieka i 
prawa pracy,  

• wsparcie społecznego włączenia (w 
tym osób niepełnosprawnych), 

• ekonomia społeczna i MSP, 

• promocja równych szans oraz 
zasady „dostępny i przeznaczony dla 
wszystkich”,  

• włączenie zrównoważonych 
kryteriów wraz z uwzględnieniem 
kwestii uczciwego i etycznego 
handlu przy poszanowaniu zasad 
traktatowych i dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych. 
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Zamówienia 
proinnowacyjne  
• „innowacje” oznaczają wdrażanie nowego 

lub znacznie udoskonalonego produktu, 
usługi lub procesu, w tym między innymi 
procesów produkcji, budowy lub 
konstrukcji, nowej metody marketingowej 
lub nowej metody organizacyjnej w 
działalności przedsiębiorczej, 
organizowaniu pracy, lub relacjach 
zewnętrznych m.in. po to, by pomóc 
rozwiązać wyzwania społeczne lub wspierać 
strategię „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
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Rola zrównoważonych zamówień publicznych  

 Zmiany Klimatyczne  

 
• Porozumienie paryskie z 2015 roku 

• Promocja rozwiązań proekologicznych na 
każdym etapie procedury zamówień 
publicznych oraz na etapie wykonania umowy 

• Budowa koncepcji ekologicznych 
Inteligentnych miast   

 IV Rewolucja Przemysłowa  

 
• Rozwój innowacyjności 

• Internet Rzeczy, Blockchain  

• Smart City – Inteligentne miasta 

• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

• Wspieranie MSP   
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Obecny stan zamówień 
prośrodowiskowych i 
proinnowacyjnych w Polsce  

• Rozwiązania prośrodowiskowe – udział 1%, 
wartość 5% 

• Raport 2019 UE, 38 polskich miast w 50 
najbardziej zanieczyszczonych w UE  

• Rozwiązania proinnowacyjne  

• Partnerstwo Innowacyjne wykorzystywane w 
0,01% zamówień publicznych   

• Globalny Indeks Innowacyjności za 2018: 
Polska – 39 miejsce,  

• Raport EU za 2018: Polska – 25 miejsce 
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Zagadnienia 
wprowadzające 

 

• Polityka Unii Europejskiej w sprawie zamówień 
prośrodowiskowych i proinnowacyjnych  

 

Źródła:  

Raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Investment Report 2019/2020: 
Accelerating europe’s transformation  

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2019 

Wytyczne Komisji Europejskiej: Ekologiczne zakupy, Bruksela 2016  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_pl.pdf 

Zawiadomienie Komisji Wytyczne dotyczące zamówień publicznych na innowacje  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/PL/C-2018-3051-F1-PL-MAIN-
PART-1.PDF 

Communication from the Commission to the Institutions: Making Public Procurement 
work in and for Europe, 2017  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612 

Raporty Centre for Strategic and International Studies  

www.csis.org  
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Źródła unijnej 
polityki 

prośrodowiskowej 
i proinnowacyjnej 

w dziedzinie 
zamówień 

publicznych  

 

 

 

• Orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

• Europa 2020: Strategia Unii 
Europejskiej na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia 

• Dyrektywa 2014/24/UE z dnia 26 
lutego 2014 roku w sprawie 
zamówień publicznych 

• Europejski Zielony Ład, Grudzień 
2019 roku  

Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 
2020” zawartej w komunikacie Komisji 
z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowanym 
„Europa 2020, Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” („strategia Europa 2020 
na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu 
społecznemu”) jako jeden z 
instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego 
wykorzystania środków publicznych. 
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Źródła unijnej polityki prośrodowiskowej i 
proinnowacyjnej w dziedzinie zamówień publicznych  

Punkt 47 Preambuły do Dyrektywy 2014/24/UE 

Organy publiczne powinny optymalnie pod względem 
strategicznym wykorzystać zamówienia publiczne w celu 
wspierania innowacji  

• Zakup innowacyjnych produktów, robót budowlanych i usług 
odgrywa kluczową rolę w poprawie skuteczności i jakości usług 
publicznych, przyczyniając się przy tym do rozwiązywania 
poważnych problemów społecznych. 

 

• Pozwala także uzyskać optymalną relację jakości do wielkości 
zainwestowanych środków publicznych, jak również szersze 
korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne pod względem 
generowania nowych pomysłów, przełożenia ich na produkty i 
usługi innowacyjne, wspierając w ten sposób trwały wzrost 
gospodarczy. 
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Źródła unijnej polityki prośrodowiskowej i proinnowacyjnej  
w dziedzinie zamówień publicznych  

 

• Ekologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący 
zielonych zamówień publicznych. Wydanie trzecie, 
2016 rok  

Przykłady zielonych zamówień • energooszczędne komputery; • 
meble biurowe z drewna pozyskanego w zrównoważony 
sposób; • niskoenergetyczne budynki; • papier odzyskany w 
wyniku recyklingu; • usługi w zakresie sprzątania z 
wykorzystaniem środków czyszczących przyjaznych dla 
środowiska; • pojazdy elektryczne, hybrydowe lub o niskiej 
emisji; • energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii 
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Communication from the Commission to the Institutions: 
Making Public Procurement work in and for Europe  

 

• Zawiadomienie Komisji Wytyczne 
dotyczące zamówień publicznych na 
innowacje, C (2018)3051/F1 z 15 maja 
2018 roku  
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Wspieranie rozwiązań prośrodowiskowych i 
proinnowacyjnych w zamówieniach 
publicznych  

• Opracowanie polityk i strategii z 
określeniem jasnych celów  

• Działania informacyjne, szkoleniowe, 
tworzenie sieci kontaktów  

• Wykorzystywanie tzw. ,,brokerów 
innowacji’’ 

• Wykorzystywanie rachunku kosztów 
cyklu życia produktów w procedurze 
udzielania zamówień publicznych 

• Uwzględnianie aspektów 
prośrodowiskowych i proinnowacyjnych 
w opisie przedmiotu zamówienia  
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Wspieranie rozwiązań prośrodowiskowych i 
proinnowacyjnych w zamówieniach 
publicznych  

• Wykorzystywanie kryteriów kwalifikacji opartych 
na środowiskowej zdolności technicznej 

• Wykluczenie z postępowania wykonawców nie 
przestrzegających obowiązującego prawa ochrony 
środowiska  

• Wykorzystywanie aspektów prośrodowiskowych i 
proinnowacyjnych w kryteriach udzielania 
zamówienia publicznego  

• Wykorzystywanie LCC jako kryterium wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

• Wykorzystywanie negocjacyjnych trybów 
udzielania zamówień publicznych, w tym 
partnerstwa innowacyjnego 

• Stosowanie klauzul wspierających oraz 
monitorujących zobowiązania prośrodowiskowe 
oraz proinnowacyjne w umowach  
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Zagadnienia 
wprowadzające 

• Koncepcja i cele ustawy Prawo zamówień 
publicznych  

 

Źródła:  

Uzasadnienie do projektu ustawy z 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych  

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624 

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU201900020
19/O/D20192019.pdf 
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Podstawowe wyzwania krajowego 
rynku zamówień publicznych  

• Znikomy poziom realizacji 
zamówień zrównoważonych  

• Niska konkurencyjność rynku 
zamówień publicznych  

• Problemy otoczenia 
instytucjonalnego 

• Problemy związane z 
elektronizacją zamówień 
publicznych   
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Cele ustawy z 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych  
• Poprawienie sytuacji wykonawców (art. 433, 443) 

• Opracowanie i realizacja polityki zakupowej państwa 
(art. 21)  

• Lepsze rozeznanie aktualnych tendencji rynkowych 
przez zamawiających (art. 83) 

• Zwiększenie dialogu z wykonawcami (art. 129, 275)  

• Usprawnienie etapu związanego z rozwiązywaniem 
konfliktów i wątpliwości interpretacyjnych (art. 580, 
591)  

• Elektronizacja zamówień publicznych (art. 61)  

• Promocja rozwiązań proinnowacyjnych i 
prośrodowiskowych (art. 17) zasada efektywności  
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Poprawa sytuacji wykonawców  

Art. 433.  

Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 

1)odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione 
okolicznościami lub zakresem zamówienia; 

2)naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane 
bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym 

wykonaniem; 

3)odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi zamawiający; 

4)możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez 
wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. 
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Poprawa sytuacji wykonawców  

 

• Art. 443. 1. 

Zamawiający płaci wynagrodzenie 
w częściach, po wykonaniu części 
umowy, lub udziela zaliczki, w 
przypadku umów zawieranych na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy 
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Polityka zakupowa państwa 

Art. 21. 1.  

Polityka zakupowa państwa określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej 
w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań 

zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, który obejmuje w szczególności 
zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz usług, z 

uwzględnieniem: 

1)aspektów normalizacyjnych; 

2)kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów; 

3)społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców; 

4)upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych; 

5)stosowania aspektów społecznych 
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Rozeznanie rynkowe 

Art. 83. 1.  

Zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj 

i wartość zamówienia. 

Art. 84. 1.  

Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia, może przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe, w celu 
przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich 

planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. 
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Dialog z wykonawcami  

Art. 129. 1.  

Zamawiający publiczni oraz zamawiający subsydiowani, udzielają zamówienia 
w jednym z następujących trybów… 

Art. 275.  

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający: 

1)wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji, albo 

2)może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką 
możliwość, albo 

3)negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia 
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Etap rozwiązywania konfliktów 

Art. 580. 1.  

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 
zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych” 

Art. 591. 1.  

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z 
zamówienia publicznego, może złożyć wniosek o przeprowadzenie 
mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu: 

1) do Prezesa Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia 
publicznego została ustalona jako równa lub przekraczająca w 
złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw lub usług 
oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych oraz wartość 
przedmiotu sporu przewyższa 100 000 złotych, albo 

2) do innego ośrodka mediacyjnego 
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Wątpliwości interpretacyjne  
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• Art. 493.  

• Komitet do spraw Kontroli w 
Zamówieniach Publicznych, 
zwany dalej „Komitetem”, jest 
organem doradczym ministra 
właściwego do spraw 
gospodarki. 
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zamówienia 
prośrodowiskowe 
i proinnowacyjne  

• Zasada efektywności w nowej ustawie Prawo zamówień 
publicznych  

Źródła:  

Uzasadnienie do projektu ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych  

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624 

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002019/O/D20192019
.pdf 
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Zasada efektywności w nowej 
ustawie Prawo zamówień 
publicznych  

• Przepis zrębowy  

• Podkreślenie celów zamówień 
publicznych 

• Dostosowanie rozwiązań krajowych do 
wiodących trendów w zakresie regulacji 
w obszarze zamówień publicznych  

• Istotny w kontekście wykładni 
systemowej i celowościowej  

• Kluczowy z punktu widzenia kontroli  

• Wzmacnia interpretację zasady 
efektywności zawartą w innych aktach 
prawnych  
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Zasada efektywności  

Art. 17. 1.  

Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 

1)najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną 
charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może 

przeznaczyć na jego realizację, oraz 

2)uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów 
społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z 

tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w 
stosunku do poniesionych nakładów 
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

 

Art. 44 ust. 3.  

Wydatki publiczne powinny być dokonywane:  

1) w sposób celowy i oszczędny,  

z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących 

osiągnięciu założonych celów;  

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;  

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.  
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Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym  

Art. 3a. 1.  

Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego 
podmiot publiczny sporządza ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności 
jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie 

środków publicznych.  

2. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1, podmiot publiczny uwzględnia 
w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny 

i partnera prywatnego, szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas 
niezbędny do jego realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od 

użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany.  
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Partnerstwo innowacyjne 
Dla kogo?  

Tryb udzielenia zamówienia publicznego dla 
zamawiających  

• którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań 

• są przekonani, że oferowane przez rynek produkty 
i usługi nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb 

• Zamawiający zgłaszają swoje zapotrzebowanie 
określając przy tym minimalne, ale jednocześnie 
precyzyjne wymogi, w odpowiedzi na które 
zainteresowani współpracą wykonawcy składają 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
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Partnerstwo innowacyjne 
Na co? 

• Przez innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane należy rozumieć, niedostępny na rynku, 
nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługę 
lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub 
konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową 
metodę organizacyjną w działalności gospodarczej, 
organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych.  
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Partnerstwo innowacyjne 
Kiedy?? 

• Skorzystanie z ustanowienia partnerstwa innowacyjnego 
powinno być poprzedzone gruntowną analizą rynku, której 
celem jest stwierdzenie, czy dostępne na rynku rozwiązania 
będą w stanie odpowiedzieć na potrzeby zamawiającego 
czy też istnieje potrzeba stworzenia nowego rozwiązania? 

• Analiza powinna służyć m.in. temu, aby zamawiający nie 
wszczynał bez potrzeby czasochłonnej procedury, jeśli 
odpowiednie rozwiązanie już istnieje na rynku lub istnieją 
przesłanki, aby przyjąć, że w niedługim czasie takie 
rozwiązanie powstanie. Wówczas bardziej zasadne wydaje 
się udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z 
ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnym 
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Partnerstwo innowacyjne 
Jak wygląda przebieg 
postępowania?  
• Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia 

zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani 
wykonawcy, następnie zamawiający zaprasza 
wykonawców dopuszczonych do udziału w 
postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi 
z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert 
składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu 
których zaprasza do składania ofert na opracowanie 
innowacyjnego produktu, usług lub robót 
budowlanych. 
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Partnerstwo innowacyjne 
Czym się charakteryzuje procedura? 

• Procedura ustanowienia partnerstwa innowacyjnego opiera 
się na trybie negocjacji z ogłoszeniem 

• Negocjowania ofert w celu ulepszenia ich treści 

• Opis potrzeb i wymagań będzie modyfikowany na kolejnych 
etapach postępowania, z wyjątkiem minimalnych 
wymogów i kryteriów udzielenia zamówienia, które nie 
podlegają negocjacjom 

• Po ostatecznym zakończeniu etapu negocjacji zamawiający 
sporządza opis potrzeb i wymagań, który stanowi 
doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w 
opisie potrzeb i wymagań  
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Partnerstwo innowacyjne 
Jak zachęcić innowatorów? 

• Wprowadzenie regulacji umożliwiającej 
przyznawanie wykonawcom - na etapie negocjacji 
– nagród za przedstawione propozycje 
innowacyjnych rozwiązań, co ma zachęcić 
wykonawców do uczestniczenia w 
wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w 
postępowaniach prowadzonych przez 
zamawiających 

• Zniesienie odpowiedzialności solidarnej 
innowatorów wspólnie ubiegających się o 
zamówienie  
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Partnerstwo innowacyjne 
Czemu warto? 

• W ramach partnerstwa innowacyjnego zamawiający 
w późniejszym terminie, bez konieczności 
przeprowadzania odrębnego postępowania o 
udzielenie zamówienia, dokona zakupu dostaw, 
usług lub robót budowlanych, będących wynikiem 
działań badawczorozwojowych, na podstawie 
których dokonano opracowania innowacyjnego 
produktu, usług lub robót budowlanych, pod 
warunkiem że odpowiadają one poziomom 
wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym 
między zamawiającym a wykonawcą lub 
wykonawcami.  

Katowice, 10 stycznia 2020 roku  



Dziękujemy za uwagę 
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