
Innowacyjność w Pzp 

Zamówienia przedkomercyjne 
publiczne (PCP) - pod tym pojęciem 
rozumiemy wszystkie regulacje 
prawne, które były przed 
Partnerstwem Innowacyjnym 
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Zamówienia publiczne na innowacje 
(PPI) czyli jak zamawiać, aby dostawać 
innowacyjne (lub po prostu lepsze) 
produkty. Czyli jakie regulacje w Pzp 
możemy wykorzystać w celu 
osiągnięcia efektu innowacyjności. 
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Podział ryzyk w zamówieniach publicznych: 

Wykonawca: 

-niewykonanie zamówienia, 

-nienależyte wykonanie zamówienia. 

Zamawiający: 

-wszystkie pozostałe ryzyka, w szczególności 
wynikające z niewłaściwego opisu przedmiotu 
zamówienia.   
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Ograniczeniu ryzyk zamawiającego służy 
właściwy wybór procedur udzielania 
zamówień publicznych ze zdecydowaną 
dominacją procedur negocjacyjnych. 

 

W Polsce absolutna dominacja trybu 
przetargu nieograniczonego. 
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Innowacyjność na gruncie dotychczasowych przepisów 
praw polskiego: 
- ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju,  
- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020, 
- ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej,  
- ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. 
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Gospodarka rynkowa oparta jest na 
konkurencyjności w której przedsiębiorcy 
konkurując pomiędzy sobą sami wytwarzają 
potrzebę, między innymi, innowacyjności 
proponując rynkowi lepsze, tańsze, 
nowocześniejsze technicznie i technologicznie 
produkty, usługi realizowane z wykorzystaniem 
nowocześniejszych technologii. 
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Innowacyjność w prawie UE: 

 

Pojęcie w słowniczku, 

 

Odrębnie w procedurze partnerstwa 
innowacyjnego,  
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art. 2 pkt 22 dyrektywy 2014/24/UE: 

„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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Art. 31, 1. dyrektywy 2014/24/UE  
W partnerstwie innowacyjnym każdy wykonawca może 
złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu, przedstawiając informacje 
na potrzeby kwalifikacji podmiotowej wymagane przez 
instytucję zamawiającą. 
 
W dokumentach zamówienia instytucja zamawiająca 
określa zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane, które nie może zostać 
zaspokojone przez zakup produktów, usług lub robót 
budowlanych już dostępnych na rynku.  
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Działania innowacyjne zamawiającego na podstawie dotychczasowych 
przepisów Pzp: 
1a cykl życia produktu - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne 
fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie 
przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, 
logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie.  
1a) cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub 
powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
w szczególności: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, 
produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie 
przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie 
i usuwanie; 
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Art. 2 pkt 
oferta wariantowa - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z 
warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż 
określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego; 
Art. 36 ust. 2 pkt 4)  opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza 
ich składanie; 
„4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie; 
art. 83: ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty wariantowej. 
Ofertę wariantową wykonawca składa łącznie z ofertą, o której mowa w art. 82ust. 1, 
jeżeli zamawiający tego wymaga. 
dodaje się ust. 1a Oferta wariantowa musi spełniać minimalne wymagania określone 
przez zamawiającego. 
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art. 10 ust. „2. Zamawiający może udzielić 
zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, 
dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez 
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, 
partnerstwa innowacyjnego, zapytania o cenę 
albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach 
określonych w ustawie.”; 
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Art. 2 pkt 5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć 
ofertę: 
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego lub 
b) która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub 
koszt jest stała, lub 
c) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest 
cena lub koszt, albo 
d) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego 
w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, 
których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący;” 
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Art. 22   
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
 1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 
 2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
5. Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności 
wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego 
przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, 
zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego 
rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. 
art. 22: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania.”, 
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„1a. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, 
w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 
1b. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
3) zdolności technicznej lub zawodowej.”, 
 



Innowacyjność w Pzp 

Art. 31a (Dialog techniczny)  
1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog 
techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do 
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
określenia warunków umowy. 
 
1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować 
wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może przeprowadzić 
dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o 
doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu 
zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 
 
2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. 
 
dodaje się ust. 3. Jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który 
uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający zapewnia, że 
udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci uczciwej konkurencji, w szczególności przekaże 
pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania 
oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania, 
o którym mowa w art. 96, środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu uczciwej konkurencji. 
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w art. 32: 

dodaje się ust. 8. Wartością partnerstwa 
innowacyjnego jest maksymalna wartość 
wszystkich działań w procesie badawczo-
rozwojowym, które mają zostać przeprowadzone 
w ramach każdego z etapów planowanego 
partnerstwa, oraz wszystkich dostaw, usług lub 
robót budowlanych, które mają być opracowane 
i zamówione na koniec partnerstwa. 
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Art. 36 siwz  
  
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: 
   
3)  opis przedmiotu zamówienia; 
  
5)  warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 
  
13)  opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
 
13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych 
przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej 
ważnego. 
 
16)  istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga 
od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 
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Art. 54 Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o 
zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do 
składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich 
do składania ofert. 
Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o 
zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do 
składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 
Art. 58 ust. 2. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu 
przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Dodaje się 2a. Zamawiający może podzielić negocjacje na etapy w celu ograniczenia liczby ofert, o ile 
przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu. 
2b. Zamawiający ogranicza liczbę ofert na poszczególnych etapach negocjacji, stosując wszystkie lub 
niektóre kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu. 
2c. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert 
określonych w ogłoszeniu. 
Art. 59   
1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację istotnych 
warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji. 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub 
pierwotnych warunków zamówienia. 
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Art. 60a Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, 
w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu 
zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie 
wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania 
ofert. 
Art. 60e   
1. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w 
stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań 
proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, 
rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego 
potrzeby. O zakończeniu dialogu zamawiający niezwłocznie 
informuje uczestniczących w nim wykonawców. 
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Art. 61 Negocjacje bez ogłoszenia to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym 
zamawiający negocjuje warunki umowy w 
sprawie zamówienia publicznego z 
wybranymi przez siebie wykonawcami, a 
następnie zaprasza ich do składania ofert. 
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Art. 66 ust. 1.  

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia 
zamówienia, w którym zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko 
z jednym wykonawcą. 
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Art. 91. 1. Kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia. 

2. Rachunek kosztów cyklu życia obejmuje: 

1) koszty poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników: 

a) związane z nabyciem, 

b) użytkowania, w szczególności zużycie energii i innych zasobów, 

c) utrzymania, 

d) związane z wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbiórki i recyklingu; 

2) koszty przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, 
usługi lub robót budowlanych, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować, 
dotyczące: 

a) emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, 

b) inne związane z łagodzeniem zmian klimatu. 

3. W przypadku gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na 
rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dane, które powinni przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do 
określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych. 
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Art. 110 Konkurs jest przyrzeczeniem 
publicznym, w którym przez publiczne 
ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za 
wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej 
przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w 
szczególności z zakresu planowania 
przestrzennego, projektowania urbanistycznego, 
architektoniczno-budowlanego oraz 
przetwarzania danych. 
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Projekt nowelizacji Pzp w zakresie implementacji 
Dyrektyw UE: 

 

Tylko w zakresie procedury partnerstwa 
innowacyjnego. 
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Art. 73a. 1. Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w 
którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający 
zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do 
składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza 
do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót 
budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług 
lub robót budowlanych. 
2. Zamawiający dokona zakupu produktu, usług lub robót budowlanych, o 
których mowa w ust. 1, pod warunkiem że odpowiadają poziomom 
wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym a 
wykonawcą lub wykonawcami. 
3. Przez innowacyjny produkt, usługę lub robotę budowlaną należy rozumieć 
nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługę lub proces, w tym proces 
produkcji, budowy lub konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową 
metodę organizacyjną w działalności przedsiębiorczej, organizowaniu pracy 
lub relacjach zewnętrznych. 
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Art. 73b. 1. Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu co najmniej: 
1) określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane; 
2) informacje o skorzystaniu z możliwości podziału negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających 
negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
3) wykaz oświadczeń lub dokumentów, które należy dołączyć na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 
4) elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty. 
2. Zamawiający wskazuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia co najmniej: 
1) określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane; 
2) informacje o etapach partnerstwa innowacyjnego, celach do osiągnięcia po każdym z nich oraz celach pośrednich; 
3) zasady, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteria oceny ofert; 
4) informację o ustanowieniu partnerstwa innowacyjnego tylko z jednym wykonawcą lub możliwość jego 
ustanowienia z wieloma wykonawcami; 
5) informację o wypłacie wynagrodzenia w częściach; 
6) informację o możliwości zakończenia partnerstwa innowacyjnego lub zmniejszenia liczby partnerów oraz warunki 
skorzystania z tych możliwości; 
7) rozwiązania mające zastosowanie do praw własności intelektualnej; 
8) elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty. 
3. Przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu informacje muszą być wystarczająco jednoznaczne, aby umożliwić 
wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu wymaganego rozwiązania oraz podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
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Art. 73d. Oceniając spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, zamawiający 
uwzględnia w szczególności zdolności wykonawców 
w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania i 
wdrażania innowacyjnych produktów, usług lub 
robót budowlanych. 
Art. 73f. 1. Zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryterium 
najlepszej relacji ceny do innych kryteriów. 
2. Zamawiający może wybrać kilka ofert złożonych 
przez kilku wykonawców. 
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Art. 73g. 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, której przedmiotem jest 
ustanowienie partnerstwa innowacyjnego, z jednym partnerem, a w przypadku, o którym mowa w art. 
73f ust. 2 – zawiera umowy z kilkoma partnerami. 
Art. 73h. 1. Partnerstwo innowacyjne składa się z etapów odpowiadających kolejności działań w 
procesie badawczo-rozwojowym, w szczególności może obejmować prototypowanie oraz 
wytworzenie produktów, świadczenie usług lub ukończenie robót budowlanych. 
2. W ramach partnerstwa innowacyjnego zamawiający ustala cele pośrednie, które mają osiągnąć 
partnerzy, oraz przewiduje wynagrodzenie w częściach uwzględniających etapy partnerstwa lub cele 
pośrednie. 
3. Zamawiający zapewnia, aby struktura partnerstwa innowacyjnego, w szczególności czas trwania oraz 
wartość poszczególnych etapów odzwierciedlała stopień innowacyjności proponowanego rozwiązania i 
kolejność działań niezbędnych do opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub roboty budowlanej. 
Szacowana wartość produktów, usług lub robót budowlanych musi być proporcjonalna do wielkości 
inwestycji niezbędnej do ich opracowania. 
4. Zamawiający może po każdym etapie zakończyć partnerstwo innowacyjne lub, w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego z kilkoma partnerami, zmniejszyć liczbę partnerów przez rozwiązanie 
poszczególnych umów, pod warunkiem że zamawiający wskazał w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia taką możliwość oraz określił warunki skorzystania z niej. 
5. W przypadku partnerstwa innowacyjnego z kilkoma partnerami, zamawiający nie ujawnia 
pozostałym partnerom proponowanych rozwiązań ani innych informacji poufnych udzielanych w 
ramach partnerstwa przez jednego z partnerów, bez jego zgody. 
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