Partnerstwo innowacyjne
DEFINICJA
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
(art. 73a ust. 1 ustawy Pzp).

opracowanie innowacyjnego
produktu, usług lub robót
budowlanych
niedostępnych na rynku

sprzedaż tych produktów,
usług lub robót budowlanych
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Szczegółowe rozeznanie
rynku dla stwierdzenia
niedostępności
poszukiwanego przez
zamawiającego produktu /
usługi / robót budowlanych
(art. 73a ust. 1)

Dokonywane na dany moment stwierdzenie
braku produktu/usługi jak i wykluczenie
powodów pozwalających sądzić , że taka lub
podobna innowacja w najbliższym czasie
powstanie. Pojawienie się produktu/usługi
po rozpoczęciu procedury nie wymaga jej
unieważnienia i nie ma podstaw do jej
kwestionowania.

Analiza możliwości
stworzenia nieistniejącego
przedmiotu zamówienia w
trybie partnerstwa
innowacyjnego

Rozważenie alternatywnych do partnerstwa
rozwiązań (usługi badawcze i rozwojowe /
dialog konkurencyjny / negocjacje z
ogłoszeniem /…)

Planowanie

Szacowanie wartości
zamówienia w trybie
partnerstwa innowacyjnego
(art. 32 ust. 8)

Określenie maksymalnej szacunkowej
wartości (bez VAT) wszystkich działań
badawczych i rozwojowych, które będą
przeprowadzone na wszystkich etapach
partnerstwa a także wszystkich dostaw,
usług lub robót budowlanych, które będą
opracowane i zakupione na koniec
partnerstwa (art. 32 ust. 8);
Szacowana wartość innowacyjnych
produktów / usług / robót musi być
proporcjonalna do wartości inwestycji
niezbędnej do ich opracowania
(art. 73h ust. 3)
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Procedura
partnerstwa
innowacyjnego
oparta o
negocjacje z
ogłoszeniem

Publikacja ogłoszenia o
zamówieniu w trybie
partnerstwa innowacyjnego

Publikacja
ogłoszenia w
BZP

dwuetapowa:
- wybór wykonawców
dopuszczonych do
udziału w procedurze
- wybór
partnera/partnerów
stron umowy
partnerstwa

Konieczność udostępnienie
na stronie internetowej
informacji i wymagań
dotyczących prowadzonego
postępowania (art. 37 ust. 3)

Publikacja
ogłoszenia w
Dz.U. UE

Ogłoszenie określa co najmniej (art. 73b ust. 1):
1) określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane;
2) informacje o podziale negocjacji na etapy w
celu ograniczenia liczby ofert podlegających
negocjacjom przez zastosowanie kryteriów
oceny ofert wskazanych w SIWZ , jeżeli
przewiduje taki podział;
3) wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
4) elementy opisu przedmiotu zamówienia
definiujące minimalne wymagania, które muszą
spełnić wszystkie oferty.

Informacje i wymagania
dotyczące prowadzonego
postępowania, w tym informacje
w zakresie określenia przedmiotu
zamówienia, przedstawiając opis
potrzeb i cechy charakterystyczne
dostaw, usług lub robót
budowlanych będących
przedmiotem zamówienia lub
informacje w zakresie określenia
zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty
budowlane (art. 37 ust. 3)

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu (jak w przetargu ograniczonym)
Zamówienie o wartości poniżej
progów UE – termin składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału nie może być krótszy niż
7 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w BZP

Zamówienie o wartości powyżej
progów UE – termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
nie może być krótszy niż 30 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dz.U.
UE (zam. sektorowi możliwość
skrócenia do 15 dni)

Możliwość udostępnienia na
stronie internetowej SIWZ
(art. 37 ust. 2)

SIWZ określa co najmniej (art. 73b
ust. 2):
1) określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub
roboty;
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 po każdym etapie
oraz warunki skorzystania z tych
możliwości, jeżeli przewiduje taką
możliwość;
7) rozwiązania mające zastosowanie
do praw własności intelektualnej;
8) elementy opisu przedmiotu
zamówienia definiujące minimalne
wymagania, które muszą spełnić
wszystkie oferty.
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Procedura
partnerstwa
innowacyjnego
oparta o
negocjacje z
ogłoszeniem
dwuetapowa:
- wybór wykonawców
dopuszczonych do
udziału w procedurze
- wybór
partnera/partnerów
stron umowy
partnerstwa

Selekcja wykonawców dopuszczonych do udziału w
postępowaniu

Ocena spełniania
warunków udziału w
postępowaniu;
Ocena podstaw
wykluczenia

SIWZ określa co najmniej (art. 73b ust. 2):
1) określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty;
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 po
każdym etapie
oraz warunki skorzystania z tych możliwości, jeżeli
przewiduje taką możliwość;
7) rozwiązania mające zastosowanie do praw własności
intelektualnej;
8) elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące
minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie
oferty.

Oceniając spełnianie przez
wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu,
zamawiający uwzględnia
w szczególności zdolności
wykonawców w zakresie
badań i rozwoju oraz
opracowywania i
wdrażania innowacji
(art. 73d)

O wynikach oceny
spełniania warunków
udziału i otrzymanych
ocenach zamawiający
niezwłocznie informuje
wykonawców, którzy
złożyli wnioski o
dopuszczenie do udziału
(art. 57 ust. 1, odpowiednie
zastosowanie)

Zaproszenie do składania ofert wstępnych
(jak w negocjacjach z ogłoszeniem)

Udostępnienie
adresu strony
internetowej
pod którym
udostępniono
SIWZ

Zamawiający zaprasza do składania ofert
wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w
ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej
konkurencję, nie mniejszej niż 3 (art. 57 ust. 2,
odpowiednie zastosowanie / zam. sektorowi zob.
art. 134 ust. 3c i d). Jeżeli liczba wykonawców,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
jest większa niż określona w ogłoszeniu,
zamawiający zaprasza do składania ofert
wstępnych wykonawców wyłonionych na
podstawie kryteriów selekcji (art. 57 ust. 3,
odpowiednie zastosowanie).

Składanie przez wykonawców dopuszczonych do udziału ofert
wstępnych (jak w negocjacjach z ogłoszeniem) i ich ocena

Termin
składania ofert
wstępnych nie
może być
krótszy niż 30
dni od dnia
wysłania
zaproszenia do
składania ofert
wstępnych
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Procedura
partnerstwa
innowacyjnego
oparta o
negocjacje z
ogłoszeniem
dwuetapowa:
- wybór wykonawców
dopuszczonych do
udziału w procedurze
- wybór
partnera/partnerów
stron umowy
partnerstwa

Składanie przez wykonawców dopuszczonych do udziału ofert
wstępnych (jak w negocjacjach z ogłoszeniem) i ich ocena

• Wykonawca może złożyć
jedną ofertę (wyjątek
oferta wariantowa);
• Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ;
• Zamawiający może
dopuścić lub wymagać
złożenia oferty
wariantowej;
• Oferta wariantowa musi
spełniać minimalne;
wymagania określone przez
zamawiającego;
• Wykonawca może, przed
upływem terminu do
składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę;
• Zwrot oferty złożonej po
terminie

Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli:

(art. 82-84, odpowiednie
zastosowanie)

(art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8,
odpowiednie zastosowanie)

• jest niezgodna z ustawą;
• jej treść nie odpowiada
treści SIWZ;
• jej złożenie stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
• została złożona przez
wykonawcę wykluczonego z
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do
składania ofert;
• jest nieważna na podstawie
odrębnych przepisów

Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli:
•

•

•

nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu
albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od
wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu;
wystąpiła istotna zmiana
okoliczności powodująca, że
prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie
publicznym, czego nie można
było wcześniej przewidzieć;
postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w
sprawie zam. pub.

(art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7,
odpowiednie zastosowanie)

Zaproszenie do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu (art. 58 ust. 1,
odpowiednie zastosowanie)
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Procedura
partnerstwa
innowacyjnego
oparta o
negocjacje z
ogłoszeniem
dwuetapowa:
- wybór wykonawców
dopuszczonych do
udziału w procedurze
- wybór
partnera/partnerów
stron umowy
partnerstwa

Prowadzenie przez zamawiającego negocjacji z wykonawcami
ofert wstępnych (jak w negocjacjach z ogłoszeniem)

Zamawiający prowadzi
negocjacje w celu
doprecyzowania lub
uzupełnienia opisu
przedmiotu zamówienia
lub warunków umowy w
sprawie zamówienia
publicznego
(art. 58 ust. 2,
odpowiednie
zastosowanie)

Zamawiający może
podzielić negocjacje na
etapy w celu ograniczenia
liczby ofert, o ile
przewidział to w
ogłoszeniu o zamówieniu
(art. 58 ust. 2a).
Zamawiający ogranicza
liczbę ofert na
poszczególnych etapach
negocjacji, stosując
wszystkie lub niektóre
kryteria oceny ofert
(art. 58 ust. 2b,
odpowiednie
zastosowanie)

Prowadzone negocjacje
mają charakter poufny.
Żadna ze stron nie może
bez zgody drugiej strony
ujawnić informacji
technicznych i
handlowych związanych
z negocjacjami. Zgoda,
która nie wymienia
konkretnych informacji,
jest bezskuteczna
(art. 58 ust. 3,
odpowiednie
zastosowanie)

Informacje związane z
negocjacjami, w
szczególności o
wymaganiach oraz o
zmianach SIWZ
wprowadzonych po
kolejnych etapach
negocjacji, a także
dokumenty i wyjaśnienia
związane z negocjacjami
są przekazywane
wykonawcom na
równych zasadach
(art. 58 ust. 4,
odpowiednie
zastosowanie)

Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić SIWZ wyłącznie w zakresie, w jakim była ona
przedmiotem negocjacji (art. 59, odpowiednie zastosowanie). Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych
wymagań oraz kryteriów oceny ofert (art. 58 ust. 2c, odpowiednie zastosowanie).

Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej (art. 60 ust. 2,
odpowiednie zastosowanie):
1) adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ;
2) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać
wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone;
3) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu lub ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania
wykonawców;
4) wagę przypisaną kryteriom oceny ofert lub, w stosownych
przypadkach, kolejność tych kryteriów od najważniejszego do
najmniej ważnego, jeśli nie zostało to określone w ogłoszeniu o
zamówieniu, w SIWZ, w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu
kwalifikowania wykonawców lub w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku gdy
zamawiający dokonał
zmian SIWZ wraz z
zaproszeniem do
składania ofert
przekazuje zmienioną
w tym zakresie SIWZ
lub zamieszcza ją na
stronie internetowej
(art. 60 ust. 4,
odpowiednie
zastosowanie).

Zamawiający wyznacza
termin składania ofert,
z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do
przygotowania i
złożenia oferty, z tym
że termin ten nie może
być krótszy niż 10 dni
od dnia przekazania
zaproszenia do
składania ofert
(art. 60 ust. 3,
odpowiednie , 6
zastosowanie).

Procedura
partnerstwa
innowacyjnego
oparta o
negocjacje z
ogłoszeniem
dwuetapowa:
- wybór wykonawców
dopuszczonych do
udziału w procedurze
- wybór
partnera/partnerów
stron umowy
partnerstwa

Wybór najkorzystniejszej oferty/ofert = Wybór partnera/partnerów

Wybór
najkorzystniejszej
oferty zgodnie z
ogólnymi zasadami

Zamawiający wybiera
najkorzystniejszą
ofertę (oferty), która
przedstawia
najkorzystniejszy
bilans ceny lub kosztu
i innych kryteriów
odnoszących się do
przedmiotu
zamówienia
(art. 73f ust. 1)

Zamawiający może
wybrać kilka ofert
(art. 73f ust. 2)

Zawarcie umowy partnerstwa innowacyjnego z 1 lub kilkoma
partnerami

Umowa partnerstwa określa co najmniej (art. 73g ust. 2):
• określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane;
• elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne
wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty;
• informacje o etapach partnerstwa innowacyjnego, celach do osiągnięcia
po każdym z nich oraz celach pośrednich;
• informację o ustanowieniu partnerstwa innowacyjnego tylko z jednym
wykonawcą lub możliwość jego ustanowienia z wieloma wykonawcami;
• informację o wypłacie wynagrodzenia w częściach;
• informację o możliwości zakończenia partnerstwa innowacyjnego lub
zmniejszenia liczby partnerów po każdym etapie oraz warunki
skorzystania z tych możliwości, jeżeli przewiduje taką możliwość;
• rozwiązania mające zastosowanie do praw własności intelektualnej.

Przykładowy katalog kryteriów
wskazany w art. 91 ust. 2:
1) jakość, w tym parametry
techniczne, właściwości
estetyczne i funkcjonalne;
2) aspekty społeczne, w tym
integracja zawodowa i społeczna
osób, o których mowa w art. 22
ust. 2, dostępność dla
osób niepełnosprawnych lub
uwzględnianie potrzeb
użytkowników;
3) aspekty środowiskowe, w tym
efektywność energetyczna
przedmiotu zamówienia;
4) aspekty innowacyjne;
5) organizacja, kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji
zamówienia, jeżeli mogą mieć
znaczący wpływ na jakość
wykonania zamówienia;
6) serwis posprzedażny oraz
pomoc techniczna, warunki
dostawy, takie jak termin
dostawy, sposób dostawy oraz
czas dostawy lub okres realizacji.
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Opracowania
innowacyjnego
produktu/usługi/roboty

Realizacja
umowy
partnerstwa

Etapy partnerstwa: cele do osiągnięcia
po każdym etapie, inne cele pośrednie,
które mają osiągnąć partnerzy,

na przykład:
Etap 1: wizja przyszłego produktu/usługi/roboty

Etap 2: projekt innowacyjnego rozwiązania
opracowanie innowacji
i jej zakup
Etap 3: prototyp / prototypy

- Etapy odpowiadają kolejności
działań w procesie badawczorozwojowym (art. 73h ust. 1);
- Struktura partnerstwa (czas
trwania, wartość etapów)
odzwierciedla stopień
innowacyjności
proponowanego rozwiązania
(art. 73h ust. 3);
- Zamawiający może po
każdym etapie zakończyć
partnerstwo lub zmniejszyć
liczbę partnerów przez
rozwiązanie poszczególnych
umów (art. 73h ust. 4).

Etap 4: seria testowa

Etap 5: finalny produkt

Etap 6: produkcja

Zakupu
wypracowanych
innowacji

Zamawiający dokona zakupu
innowacji, pod warunkiem że
odpowiadają poziomom wydajności
i maksymalnym kosztom
uzgodnionym między
zamawiającym a wykonawcą /
wykonawcami (art. 73a ust. 2)

-

Warunki zakupu
finalnego
produktu/usługi

-

Umowa ramowa (art.
99)

-

Opcje

8

