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Inne (nowe) instrumenty finansowe 

   

 

Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne / Pre-Commercial 

Procurement (PCP); 

Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania/Public 

Procurement of Innovative Solutions(PPI);  

 

w Europie 

 

 



Uzasadnienie celowości dla PCP i PPI 

 Sektor publiczny stoi w obliczu 

ważnych wyzwań. Przekształcenia 

sektora publicznego często wymagają 

innowacyjnych rozwiązań, oraz 

przyszłościowych strategii dot. 

zamówień publicznych, 

 Jednakże w obszarze zamówień 

publicznych na B+R  Europa pozostaje 

daleko w tyle za innymi częściami 

świata, 

 Czasami rozwiązania są bliskie 

wprowadzenia na rynek i można myśleć 

o zamówieniu rozwiązania 

komercyjnego (PPI), czasem brak jest 

oczekiwanego rozwiązania i potrzebne 

jest przeprowadzenie prac B+R (PCP) 

 Opieka zdrowotna 

 Transport  

 Zmiany klimatyczne 

 Efektywność 
energetyczna 

 Bezpieczeństwo 

 Efektywność usług 
publicznych 

 



Pre-Commercial Procurement (PCP) 
 



PCP Pre-Commercial Procurement 

 Kiedy 

– Wyzwanie wymaga działań B+R, aby opracować nowe rozwiązania. Problem 

jest jasno zdefiniowany, ale plusy / minusy kilku potencjalnych rozwiązań 

konkurencyjnych nie zostały jeszcze porównane / ocenione. A więc brak jest 

jeszcze gotowości do wdrożenia (PPI), 

 Kto 

– Sektor publiczny zamawia działania B+R aby pokierować rozwojem 

rozwiązań spełniających jego potrzeby, zgromadzić wiedzę o plusach / 

minusach rozwiązań alternatywnych, aby uniknąć uzależnienia od jednego 

dostawcy (tworzenie konkurencyjnej bazy dostawców) 

 Jak 

– Sektor publiczny zamawia działania B+R od kilku dostawców jednocześnie 

(możliwość porównanie alternatywnych metod rozwiązania) w formie 

konkursu, oceniając postępy w punktach kluczowych etapów (projektowanie, 

prototypowanie, faza testowa). Ryzyka i korzyści związane z B + R (np. prawa 

własności intelektualnej) są współdzielone z dostawcami, aby zwiększyć 

zachęty dla późniejszej komercjalizacji. 



Istotne elementy PCP  
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Kupujący to grupa min 3 zamawiających (min 2 organizacje sektora 

publicznego) z 3 krajów + inni partnerzy (z wyjątkiem dostawców) 

 Faza przygotowawcza 
 Określenie wspólnych wymagań (wspólne potrzeby, otwarte konsultacje 

społeczne) 

 Budowanie współpracy z innymi uczestnikami (poszukiwanie dodatkowych 
źródeł finansowania) 

 Weryfikacja gotowości rynku do wykorzystania wyników przetargu 

 Wynik – uzgodnione warunki przetargu, warunki wspólnego finansowania 

 Faza wykonawcza przetargu 
 Grupa kupująca ogłasza 1 wspólne zamówienie i wspólnie uczestniczy w jego 

wykonaniu 

 Testowania proponowanych rozwiązań i wybór lepszego wariantu 

 Upowszechnianie wyników  

Zasady finansowania 

 max 70% kosztów wspólnego zamówienia PCP 

 Część CSA: max 100% kosztów koordynacji (max 30% całego grantu) 

 PCP pokrywa tylko koszty B+R, bez wdrożenia rozwiązania na skalę komercyjną 

 



Public Procurement of Innovative 
solutions (PPI) 



PPI – Public Procurement of Innovative Solutions 

 Kiedy 

– Wyzwanie wymaga rozwiązań, które są prawie gotowe do zastosowania na 

rynku lub są już na rynku w małej ilości, ale nie spełniają wymagań sektora 

publicznego na szeroką skalę . Nie potrzebny udział B+R (badania już są 

skończone, albo B+R nie jest potrzebne do rozwiązania problemu), 

 Kto 

– Sektor publiczny działa jak klient zamawiający / wcześnie przysposabiający / 

pierwszy nabywca dla innowacyjnych produktów i usług, które są nowo 

wchodzącymi na rynek (nie są jeszcze powszechnie dostępne na rynku) 

 Jak 

– Sektor publiczny działa jako moderator w imieniu grupy nabywców z masy 

krytycznej, która pobudza przemysł do rozwoju produkcji i do wprowadzania 

produktów na rynek w określonym czasie z oczekiwanym stosunkiem jakości  

do ceny. Po zakończeniu testów i / lub certyfikacji, grupa nabywców kupuje 

znaczną ilość produktów. 



Istotne elementy PPI  
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Kupujący to grupa min 3 zamawiających (min 2 organizacje sektora 

publicznego) z 3 krajów + inni partnerzy (z wyjątkiem dostawców) 

 Faza przygotowawcza 
 Określenie wspólnych wymagań, otwarte rozeznanie rynku 

 Opcjonalnie: weryfikacja gotowości rynku rozwiązań poprzez badania / 
certyfikacji / etykietowania rozwiązań 

 Wynik – uzgodnione warunki przetargu, warunki wspólnego finansowania 

 Faza wdrożeniowa 
 Grupa kupująca ogłasza 1 wspólne zamówienie publiczne lub kilka osobnych 

ale skoordynowanych zamówień na innowacyjne rozwiązania 

 Publikacja zamówienia w OJEU, na najlepszy stosunek jakości do ceny (nie 
tylko najniższa cena) 

 Ocena zamówionych rozwiązań (po min 6 miesiącach od ogłoszenia) 

 Zasady finansowania 
 20% kosztów wspólnego lub koordynowanego zamówienia PPI 

 100% kosztów koordynacji przygotowań, zarządzania i oceny PPI (max 50% 
całego grantu) 

 PPI nie może finansować prac B+R (komplementarność z PCP)  



Współzależność PCP i PPI 

 
 Inteligentne powiązanie PCP/PPI powoduje, że: 

 
– Cena/jakość produktu lepiej odpowiada oczekiwaniom SP 

 
– Lepsze rozwiązanie daje szersze możliwości komercjalizacji 

rezultatów prac B+R 

PPI - Zamówienia 
Publiczne na Innowacyjne 

Rozwiązania 

Dostawca B 

Dostawca C 

Dostawca D 

Faza 1  
Opracowanie 
rozwiązania  
 

Faza 2  

Przygotowanie 

prototypu 

Faza 3  
Prace nad ostateczną 
formą rozwiązań, testy 
wydajnościowe 

Dostawca A 

Dostawca B 

Dostawca C 

Dostawca D 

Dostawca B 

Faza 0  
B+R 
kierowane 
ciekawością 

PCP – Zamówienia Przed-Komercyjne na B+R 

Faza 4  
Komercjalizacja opracowanych 
rozwiązań. Upowszechnienie 
nowo opracowanych 
usług/produktów 
 

Dostawca D 

Dostawca(y)  

A,B,C,D 

i/lub X 





Przykłady PPI w krajach członkowskich 

PPI na rzecz niskoemisyjnej służby zdrowia 
uruchomiono w 2006 wprowadzając bardziej 
energooszczędne oświetlenie LEDs  w ponad 20 
szpitalach w 8 EU krajach UE: 
 

•  30% oszczędność w zużyciu energii 
•  88% oszczędność na kosztach utrzymania 

 
Rezultat: Oszczędności pozwoliły szpitalom na 
przyjęcie o 10%Twięcej pacjentów 

Więcej: http://lowcarbon-healthcare.eu/  

Szwecka agencja NUTEK/STEM (środowisko i 
efektywność energetyczna) uruchomiła PPIs 
Tworząc grupę zamawiających innowacyjne 
rozwiązania dot.: 
 
• ogrzewania-wentylacji-klimatyzacji-oświetlenia 
budynków 
• transportu publicznego (hydrogen busses) 
• produktów takich jak pralki, lodówki, … 
• energii wiatrowej  

Resultat: obniżenie zależności Szwecji od energii nuklearnej  o 15% w powiązaniu z innymi 
działaniami jak certyfikacja wyrobów, zachęty podatkowe itp. 

http://lowcarbon-healthcare.eu/
http://lowcarbon-healthcare.eu/
http://lowcarbon-healthcare.eu/


Przykład PCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCP z ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCP z ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCP z ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przydatne strony 

Portal PCP:   
Informacja o konkursach, projektach finansowanych przez UE, 
dokumenty uzupełniające, FAQs, inicjatywach PCP w Krajach UE i 
Stowarzyszonych: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-procurement 



PCP i PPI w Polsce 
 
 

Korzyści i zagrożenia wynikające ze 
stosowania  

zamówień przedkomercyjnych i 
innowacyjnych  

przy realizacji (dużych) zamówień 
publicznych  



Przetargi innowacyjne NCBiR-u 
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  PCP PCP+PPI 

Data uruchomienia 2013 rok 2016 rok 

Zakres zamówień B+R B+R+I (bezemisyjny transport publiczny) 

Zgłaszający potrzebę 

innowacyjną 

Jednostka badawcza, partner przemysłowy Strona publiczna (stymulowana przez NCBiR) 

Zamawiający Strona publiczna (szpitale, urzędy transportu, GDDKiA, 

PKP PLK itp.) 

Państwo w roli inteligentnego zamawiającego 

(NCBiR) 

Wykonawca zamówienia Jednostki posiadające potencjał B+R, wykonawcy 

zamównienia (wdrażające wyniki – np. MŚP) 

Jednostki posiadające potencjał B+R+I (w tym 

przemysł z MŚP) 

Finansowanie NCBiR NCBiR (na etapie rozwoju – 100 mln PLN 

autobus, 60 mn PLN infrastruktura), NFoŚiGW 

(dofinasowanie zakupów) 



PCP i PPI w Polsce  

– propozycja prelegenta 

Należy wprowadzić  
ustawowy obowiązek wydatku  

 
min 5% na PCP i PPI  

z środków budżetowych  
 

jednostek publicznych   
przeznaczonych na inwestycje publiczne 



Potencjał finansowy w kraju na PCP i PPI 

(historia)  

 

  

 

Wydatki budżetu Państwa w 2015 roku na infrastrukturę wyniosły  

67 093 mln PLN  
w tym 

1 Wydatki samorządowe na transport 32 342 mln PLN 

2 Wydatki rządu na transport 7 022 mln PLN 

3 Krajowy Fundusz Drogowy 12 744 mln PLN 

4 Utrzymanie dróg krajowych i samorządowych 3 623 mln PLN 

5 Wydatki samorządów na informatykę 1 008 mln PLN 

  Razem 56 739 mln PLN 



Potencjał finansowy w kraju na PCP i PPI  

Wydatki rządowe na infrastrukturę 

232 mld PLN 
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Wydatki publiczne  

- 65 mld PLN – rozwój infrastruktury kolejowej 

- 107 mld PLN – program budowy dróg 

- 60 mld PLN – program rozwoju żeglugi śródlądowej 

 

 

 

 

 

3-5% na PCP i PPI 

= 7-11.5 mld PLN 

 

Wydatki publiczne c.d. 

- 5.9 mld euro na rozwój transportu 

kolejowego 

- 2.7 mld euro na rozwój transportu 

niskoemisyjnego w miastach 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia ustawowego 

obowiązku wydatku 5% na PCP i PPI 

 
 
 



  

Wybrane elementy z SOR 
 
 
 

czyli 
 
 
 

Uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia ustawowego 

obowiązku wydatku 5% na PCP i PPI 

 
 
 



  



  



  



  



Przetargi na innowacje – propozycja autora 

Roczne zamówienia publiczne: 

8% PKB = 160 mld PLN 
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Rozwój transportu 
(infrastruktura, tabor, rozwój ITS, 

elektromobilność, transport 

autonomiczny etc.) 

3-5% na PCP i PPI 



Elementy Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

Wybrane specjalizacje przemysłowe: 

- Przemysł samochodowy 

- Przemysł lotniczy 

- Przemysł stoczniowy 

- IT 

Wybrane programy rozwojowe: 

- „Żwirko i Wigura” - drony 

- „Batory” – prom pasażerski 

- „Luxtorpeda 2.0” – pojazdy na 

potrzeby komunikacji miejskiej 

Elektromobilność 



Innovation Gap 
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Dziś 

Innovation Gap 

Rok 2020 

Innovation Gap 



Innovation Gap 
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Dziś 

Innovation Gap 

Rok 2020 

Innovation Gap 

PCP&PPI 
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