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PRZEDMOWA
W dzisiejszych czasach panuje ogólna zgoda, że pytaniem nie jest już to,

Chęć dokonywania zakupów publicznych w sposób tak ekologiczny

czy sektor publiczny powinien włączyć aspekty ekologiczne, społeczne

jak to tylko możliwe jest prawdopodobnie najbardziej znanym nowym

i innowacyjne do procesów podejmowania decyzji w sprawie zamówień,

podejściem do strategii zamówień publicznych. W ciągu ostatnich kilku

lecz jak powinien to zrobić. Debata została rozszerzona a starania mające

dziesięcioleci, "napięcia" środowiskowe ciągle zmieniały mentalność zarówno

na celu zwiększenie globalnej spójności strategii publicznych zyskały na

nabywców publicznych jak i obywateli. Wszyscy zgadzają się, że im bardziej

intensywności. Strategie zamówień publicznych nie mogły oczywiście nie

ekologiczny jest zakupowany produkt, tym lepiej. Powracający dostawcy

stać się przedmiotem tej debaty, jako że konsekwencje nabywania towarów

dla sektora publicznego, wśród których znajduje się wiele małych i średnich

i usług oraz wdrażania prac publicznych nie mogą być niedoceniane.

przedsiębiorstw, zainwestowali już w uczynienie swoich towarów bardziej

Szesnaście procent europejskiego PKB pochodzi z kontraktów publicznych

eko-przyjaznymi, osiągając sukces w staraniach o przyciągnięcie uwagi

udzielonych przez lokalne, regionalne, krajowe lub europejskie organy

nabywców publicznych. Istnieją projekty, które uwzględniają pełen cykl życia

publiczne. Ich wpływ na obraz globalny jest ważny sam w sobie, a także jako

produktu lub usługi, w tym jego ślad węglowy lub wodny, przy podejmowanie

dobra praktyka wyznaczająca drogę, którą powinny podążać inne podmioty.

decyzji o zakupach publicznych. Tak więc już niedługo w europejskich

Pytanie nie powinno zatem zaczynać od słowa czy lub dlaczego, ale raczej

zakupach publicznych również będzie ważne, aby zakupywany produkt

od jak, a jako że mówimy o dynamicznym procesie, w którym jest zawsze

lub zakupywana usługa były bezpieczne dla środowiska także po tej części

miejsce na ulepszenia, wszyscy zaangażowani powinni pracować razem jako

ich okresu użyteczności w której służą władzom publicznym. Jest jasne dla

siły napędowe, które poprowadzą ewolucję procesów zamówień publicznych

każdego, że bardziej zaawansowane technologie mają dużą przewagę

tak, aby osiągnęły one wyższe standardy.

konkurencyjną.

Władze publiczne są zobowiązane do osiągania wzrostu skuteczności
kosztowej (value for money), jak również brania odpowiedzialności za
skutki decyzji dotyczących zakupów. Sposoby objęcia szerokiego zakresu
konsekwencji decyzji zakupowych stają się coraz bardziej wyrafinowane.
Podejmujący decyzje w sprawach publicznych muszą w coraz większym
stopniu brać pod uwagę nie tylko samo rozwiązanie będące odpowiedzą na
główną potrzebę, lecz także analizować inne kwestie związane z wyborem
dostawcy. Instytucje europejskie mają na celu przeprowadzenie tego
procesu tak, aby procedury zamówień publicznych stały się nie tylko bardziej
transparentne, lecz także bardziej konsekwentne. Wprowadzenie pewnych
aspektów procedur decyzyjnych, których raczej nie rozważano w przeszłości
prowadzi wszystkie zainteresowane strony do sytuacji, w której nie ma
przegranych. Staje się to tym istotniejsze, gdy instytucje publiczne muszą
ograniczać swoje budżety z powodu kryzysu finansowego, a księgowość
sektora publicznego musi radzić sobie ze wskaźnikami wydajności.
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Potrzeba, aby zmienić procedury przetargów publicznych w procedury

Jeszcze większym wyzwaniem może być łączenie z zamówieniami

w pełni elektroniczne nie jest już tematem do dyskusji. Korzyści tego są

publicznymi promowania innowacji. Innovation Union (Unia Innowacji) jest

oczywiste choćby w kwestii transparentności, prostoty, szybkości, równych

jedną z siedmiu flagowych inicjatyw strategii Europa 2020 dla gospodarki

szans oraz minimalizowania błędów, a to tylko ich część. Jednak wciąż

inteligentnej, zrównoważonej oraz integracyjnej. Strategie zamówień

pozostaje wiele do zrobienia zanim wszystkie zamówienia publiczne

publicznych są zatem wyraźnie celem powyższej strategii, jako że wszystkie

w Europie będą mogły być prowadzone poprzez bezpieczne i łatwe w użytku

one mają istotny ilościowy i poglądowy skutek. Odpowiednie strategie

platformy elektroniczne.

zamówień publicznych mogłyby wykorzystać starania innowacyjne sektora
prywatnego dla dobra publicznego, co ilustrują pomyślne doświadczenia

Dlatego też podczas selekcji tematów do uwzględnienia w niniejszym

przedkomercyjnych zamówień publicznych, a polityką UE jest promowanie

poradniku partnerzy EuroPROC wybierali z łatwością te wspomniane powyżej.

transferu innowacyjnej wiedzy od podmiotów publicznych do prywatnych
i vice versa.

Czuliśmy jednak, że powinniśmy także poruszyć temat innych nowych
podejść, które przyciągnęły naszą uwagę i stają się coraz istotniejsze.

Partnerzy EuroPROC pracują już od ponad dwóch lat nad promowaniem
dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do rynków zamówień publicznych

Znajdowanie

sposobów

zminimalizowania

niepożądanych

skutków

i dlatego też chcieliby mieć swój wkład w tę debatę. Jesteśmy przekonani,

społecznych, spowodowanych przez procedury zamówień publicznych jest

że niniejszy poradnik „Nawigacja Wśród Zmian - Jak Nowe Podejścia do

dokładnie rozważane przez coraz więcej władz publicznych. W obecnych

Zamówień Publicznych utworzą nowe Rynki” będzie jednym z najbardziej

czasach, w których poważne kryzysy finansowe drenują publiczne portfele

interesujących rezultatów projektu. Poradnik ten nie jest wewnętrznym

w wielu krajach europejskich, budżety socjalne są poważnie redukowane.

dokumentem dla członków konsorcjum, lecz jest przeznaczony dla wszystkich

Nie ma zbyt wiele miejsca na optymizm gospodarczy w krótkim terminie

stron zainteresowanych zamówieniami publicznymi i ma na celu zachęcenie

i dlatego też organy publiczne są bardzo zainteresowane eksplorowaniem

małych i średnich przedsiębiorstw do bycia liderami procesu przemiany

nowych sposobów wypełniania swoich zobowiązań wobec swoich obywateli.

zamówień publicznych w bardziej ekologiczne, innowacyjne i społecznie

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, przydziały środków

odpowiedzialne oraz do korzystania z platform elektronicznych.

publicznych muszą być tak wydajne jak to tylko możliwe, a cel ten można
osiągnąć poprzez zamawianie towarów i usług, które nie tylko spełniają

Mamy nadzieję, że czytelnicy niniejszego poradnika znajdą w nim interesujące

stawiane im bezpośrednio wymagania, lecz także odnoszą się do innych

i przydatne informacje, które prowadzić będą do ulepszeń w procedurach

problemów społecznych. Organizacje publiczne są chętne, aby dowiedzieć

zamówień publicznych, z czego my wszyscy, jako obywatele, skorzystamy.

się jak mogą wdrożyć w tym sensie interesujące rozwiązania.
Isidre Sala, Koordynator projektu EuroPROC
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WSTĘP
JAKA JEST PAŃSTWA "DYWIDENDA" Z NOWYCH
TRENDÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH?
Zamówienia publiczne stanowią około szesnastu procent światowego PKB.
Jest to ogromny i zróżnicowany rynek, na którym globalizacja oraz zwiększona
transparentność zmieniają środowisko dla konkurencji. Niniejszy poradnik
jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych
rynkami międzynarodowymi oraz wpływem nowych polityk zamówień
publicznych na ich perspektywy biznesowe.

DYNAMICZNY RYNEK, JESZCZE NIE
USTABILIZOWANY

Po czwarte, i ostatnie, rządy znajdują się pod presją aby wprowadzać
innowacje. Główne wyzwania dla społeczeństwa, takie jak starzenie się,

Nowe podejścia do zamówień publicznych, prezentowane w niniejszej

zmiany klimatyczne lub dostępność wymagają rozwiązań, które jeszcze

książce, są wynikiem rozwoju wydarzeń, które wpłynęły, na większość władz

nie istnieją lub mogą nie pasować do tradycyjnych systemów świadczenia.

publicznych.

W wyniku tego, rządy zaczynają akceptować to, że muszą podzielić ryzyko
związane z szukaniem nowych rozwiązań, nowego podejścia do zamówień

Po pierwsze, rządy muszą zareagować na presję konkurencyjności aby

ze spółkami zarówno dużymi, jak i małymi.

zapewniać lepsze usługi po niższych cenach, lecz także starają się korzystać
z oferty globalnych rynków aby stosować coraz wydajniejsze rozwiązania.

W rezultacie tych warunków pojawiły się cztery nowe podejścia do zamówień

Można spodziewać się, że nadzór publiczny nad wydatkami będzie rósł razem

publicznych, które zmieniły sposób w jaki stosowane są przepisy i procedury

z rosnącą transparentnością rządzenia.

dotyczące zamówień publicznych: ekologiczne zamówienia publiczne,
odpowiedzialne społecznie zamówienia publiczne, zamówienia publiczne

Po drugie, zmienia się definicja wartości pieniędzy. Wartość mierzona jest nie
tylko ceną zakupu, lecz także kwestiami zrównoważenia inwestycji, w tym
kosztami cyklu życia oraz skutkami dla środowiska i społeczeństwa.
Po trzecie, technologia zmienia sposób, w jaki rządy rozwiązują główne
problemy, ale także to jak współdziałają one z dostawcami, korzystając
z zamówień elektronicznych, otwartości danych oraz badań rynku aby
zmniejszyć koszty o 50 miliardów euro w samej Europie, zwiększać swoją
odpowiedzialność oraz znajdować lepsze rozwiązania.

wspierające innowacyjność oraz zamówienia elektroniczne.
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SZANSE ORAZ RYZYKO DLA MŚP
Dla firm nowe podejścia stanowią dynamiczne środowisko, w którym

ROZWAŻANIA STRATEGICZNE MAJĄCE BYĆ
WSKAZÓWKAMI DLA PAŃSTWA DZIAŁAŃ

znajduje się jedynie kilka wspólnych kryteriów lub procedur mających pomóc

Ogólnie rzecz biorąc, niniejszy poradnik powinien dać liderowi biznesu

w krótkoterminowym podejmowaniu decyzji. Firmy stają przed wyzwaniem,

wskazówki, pozwalające zrozumieć jak zmieniają się rynki sektora publicznego

stanowionym przez pytanie: jaką strategię wybrać w świetle wspomnianych

oraz krytyczną fazę transformacji, która prawdopodobnie zdominuje prace

trendów.

rozwojowe w perspektywie krótkoterminowej.

Jak można sięgnąć po 436 miliardów euro w funduszach ekologicznych,

Zamówienia publiczne są i pozostają złożone oraz wieloaspektowe, w ramach

zapewnionych przez światowe rządy, jako część zastosowanych przez nie

krótkiego poradnika nie jest możliwe szczegółowe opisanie rynków,

środków, które mają na celu uzdrowienie gospodarki?

przepisów i strategii międzynarodowych. W obecnej fazie transformacji
jedynie kilka wiarygodnych wskaźników daje informacje ilościowe a nowe

Czy chcą Państwo być pionierami przecierającymi nowe szlaki i kształtującymi

podejścia dają różne rezultaty w zależności od tego, czy sprzedają Państwo

przyszły popyt?

władzom publicznym urządzenia medyczne, usługi porządkowe czy też
energię.

Czy są Państwo szybkimi naśladowcami, specjalizującymi się w dostarczaniu
osiągnięć pionierów na rynki masowe?

Dlatego też Przewodnik ten powinien pomóc Państwu przeanalizować wpływ
wspomnianych trendów na rynek, rozważyć różne skutki obecnego okresu

Czy też może są Państwo "maruderami", dostarczającymi opłacalne

przejściowego oraz odpowiedzieć na pytanie, czy Państwa przedsiębiorstwo

rozwiązania dla rynków masowych, które poszukują minimum zgodności z

jest gotowe przełożyć nowe trendy na na swoją korzyść.

nowymi trendami?
Niezależnie od wybranej odpowiedzi, nie zabraknie możliwości, które
będzie można wykorzystać, szczególnie, jeśli są Państwo zapobiegawczy.
Samozadowolenie może być kosztowne, szczególnie w przypadku gdy
zwinniejsi konkurenci wykorzystają rosnącą transparentność i zmianę
kryteriów aby zaoferować zrównoważone rozwiązania za konkurencyjne
ceny.

PORADNIK NAWIGACJI WŚRÓD ZMIAN
W przeciwieństwie do dużych firm, które czerpią korzyści ze swojej silnej
obecności na wielu rynkach oraz zasobów aby przetrwać okresy transformacji,
mniejsze firmy muszą koncentrować się na swoich ograniczonych zasobach,
odpowiednio nimi zarządzać i ostrożnie je alokować.
Cztery rozdziały niniejszego Przewodnika przedstawiają powiązane ze sobą
podejścia , koncentrując się szczególnie na mniejszych firmach. Przyjrzenie
się zróżnicowaniu tego, jak owe trendy są wdrażane na poziomie krajowym,
regionalnym lub lokalnym jest przedstawione jako przypomnienie tego, jak
bardzo podzielone pozostają czasem rynki.
Analogicznie, konkretne możliwości są przedstawione jako trendy, w ramach
których otwierają się nowe perspektywy dla mniejszych przedsiębiorstw.
Przedstawione

studia

przypadku

koncentrują

się

na

konkretnych

doświadczeniach w ramach nowych podejść, prezentując sukcesy i trudności,
które pojawiły się po drodze.
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WSTĘP
Polityki zielonych zamówień będą miały wpływ

Rządy na całym świecie celują w pokazanie swojego przewodnictwa
poprzez ekologiczne zamówienia publiczne, wdrażając nowe wymagania

na około pięćdziesiąt procent przetargów

w przepisach, modele kosztowe dla cykli życia, preferowane praktyki
oraz przypadki biznesowe. Ogólnym celem jest odpowiedź na troskę

publicznych w Europie w niedalekiej

o zmiany klimatyczne, zrównoważone wykorzystywanie zasobów, zdrowie,
bezpieczeństwo i zarządzanie odpadami.

przyszłości. Zróżnicowania utrzymują się,
Kolejnym czynnikiem motywującym zielone zamówienia publiczne jest

jednak dostępne są normy i certyfikacje

możliwość kształtowania trendów w rozwijaniu, produkcji i konsumpcji
produktów i tym samym pomocy w transformacji ustabilizowanych rynków.

pomagające prowadzić biznes, a najlepsze

W ostatnich latach zakupy publiczne były silnym czynnikiem tworzącym
główne rynki dla ekologicznych materiałów biurowych i ekologicznego

praktyki pokazują, że czynienie produktów

zaopatrzenia dla szpitali, flot pojazdów napędzanych elektrycznością lub
wodorem, sprawiedliwego handlu i żywności ekologicznej.

i usług ekologicznymi może dodać znaczną
W wyniku tego mogą powstać nowe produkty, normy i modele biznesowe.

wartość zarówno dla kupujących jak

W sytuacji, gdy główni klienci publiczni zamawiają ekologiczne rozwiązania,
przedsiębiorstwom powinno być łatwiej inwestować w uczynienie ich

i dostawców.

istniejących produktów lub usług ekologicznymi oraz w rozwój nowych
innowacyjnych ekologicznych rozwiązań.
W procesie zamawiania, władze umawiające się mogą włączyć normy
środowiskowe zarówno do wymagań funkcjonalnych jak i eksploatacyjnych
dla produktów lub usług, jak również do warunków umownych. Zasady
całkowitego kosztu własności lub kosztów cyklu życia mogą zostać
zastosowane w celu oszacowania wpływu środowiskowego towarów i usług
oraz istotnych kosztów. Dlatego też droższy produkt może być bardziej
opłacalny w trakcie swojego dziesięcioletniego cyklu życia, np. dlatego, że
zużywa mniej energii.
To, co zielone zamówienia oznaczają dla dostawcy jest bardzo zróżnicowane
w zależności od danej grupy produktów lub usług. Kryteria ewoluują, jednak
na dziś dzień istnieje jedynie kilka stabilnych i powszechnie uznawanych
norm. Wynika to w części z różnych perspektyw ideologicznych stosowanych
wobec norm, które są napędzane przez konsumentów, organizacje ochrony
środowiska, naukę lub interesy korporacyjne. Co więcej, wpływ na środowisko
jest wielkowymiarowy, a kompromisy są dla niektórych akceptowalne, jeśli
ma to na celu osiągnięciu ogólnej poprawy stanu środowiska.
Firmy zainteresowane odpowiedzią na możliwości dawane przez zielone
zamówienia powinny zatem przeanalizować dokładnie jakie normy mają
zastosowane na interesujących je rynkach lub na których rynkach ich
produkty i usługi spełniają uznane normy i certyfikacje.
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STRATEGIA W DZIAŁANIU
Jedność polityczna w sprawie zasady ekologiczności zamówień nie

Strategie dotyczące otwartości danych rządowych oraz zachęcania do

dostarczyła jeszcze wspólnych europejskich lub globalnych norm i praktyk.

większej transparentności zbiegły się z inicjatywami przemysłowymi takimi

Jednak fala inwestycji w rozwiązania ekologiczne jest ewidentna i zapewnia

jak projekt Carbon Disclosure Project, który stał się głównym zasobem

zróżnicowane możliwości na wszystkich poziomach administracji.

informacji dla inwestorów i dostawców i w którym około 3050 (stan na rok
2010) firm ujawnia swoje dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

Od 2002 roku kilka globalnych organizacji, takich jak OECD, przyjęło

Rządowe agencje zajmujące się zamówieniami publicznymi w Wielkiej

zalecenia dla zielonych zamówień publicznych. W 2003 roku komunikat

Brytanii zyskały dzięki temu wgląd w informacje dostawców oraz wpływu,

Komisji Europejskiej w sprawie zintegrowanej strategii dla produktów

jaki mają ich łańcuchy dostaw.

zalecał państwom członkowskim przyjęcie strategii ekologicznych zamówień
publicznych do roku 2006, czego do roku 2010 dokonało co najmniej 21

Na poziomie administracji regionalnej i lokalnej można znaleźć podobne

państw członkowskich (kolejnych sześć jest w trakcie ich przyjmowania).

strategie zielonych

zamówień, z kryteriami eksploatacyjnymi, które

Wiodąca grupa, nazwana Green-7 , została pochwalona przez UE jako mająca

często przewyższają te stawiane przez UE lub krajowe, np. miasta

największą ilość zielonych zamówień publicznych. Na całym świecie wiele

planują ograniczenie emisji do zera (np. cel Kopenhagi neutralizacji CO2)

rządów krajów, w tym USA, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Australii,

lub osiągnięcie sytuacji, w której energia produkowana w ramach granic

Chin, Tajlandii oraz Filipin przyjęło zrównoważone lub ekologiczne strategie

miasta będzie pochodziła w 100% ze źródeł odnawianych (cel energetyczny

zamówień publicznych.

Eindhoven na rok 2035). We wszystkich tych przypadkach wzorce zamówień

1

uległy zmianie, otwierając nowe możliwości.
W 2008 roku Wielka Brytania przyjęła ustawę Carbon Change Act (o zmianie
klimatu), która wzywa do redukcji emisji dwutlenku węgla o 80% do roku 2050
(w porównaniu do poziomów z lat 1990) i zmniejszenia emisji pochodzących
od samego rządu centralnego o 10% w okresie lat 2010-20112.

PRIORYTETY EUROPEJSKIE DLA ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ3
W Europie Komisja Europejska
rekomendowała pewne sektory
jako priorytetowe dla zielonych
zamówień3
BUDOWNICTWO

ENERGIA

UBRANIA, UNIFORMY ORAZ
INNE TEKSTYLIA

PRODUKTY I USŁUGI ZWIĄZANE

ŻYWNOŚĆ ORAZ USŁUGI

PAPIER ORAZ USŁUGI

WYPOSAŻENIE DLA SEKTORA

Z UTRZYMYWANIEM

CATERINGOWE

DRUKARSKIE

OPIEKI ZDROWOTNEJ

TRANSPORT I USŁUGI

URZĄDZENIA BIUROWE

TRANSPORTOWE

I KOMPUTERY

CZYSTOŚCI

MEBLE

1. Green-7: Austria, Dania, Finlandia, Niemcy,

2. Zmniejszenie emisji rządu centralnego o

3. “Public procurement for a better

Holandia, Szwecja i Wielka Brytania

dziesięć procent w ciągu dwunastu miesięcy;

environment”, COM (2008) 400/2

decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn10_059/
pn10_059.aspx
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Jako że rynek nie jest w żadnym razie spójny ani unormowany, różne są także

Głównym tematem zielonych zamówień jest ustanowienie metod obliczania

metody oceny. Definiując swoje wymagania, kupujący często polegają na

korzyści / kosztów cyklu życia. Często występują jednak trudności w ocenie

istniejących normach oraz systemach certyfikacji takich jak oznakowania

istniejących produktów na potrzeby analizy komparatywnej. U zamawiającego

ekologiczne (ecolabels). Na całym świecie istnieje ponad 400 oznakowań

może to powodować niepewność co do osiągnięcia korzyści. Może istnieć

ekologicznych certyfikujących firmy (stan na rok 2011)4, stosujących różne

także niepewność w kwestii podstaw prawnych do uwzględniania kryteriów

metody, geografie oraz stopnie rygoru w kwestii zgodności, przyznawanych

środowiskowych i wynikająca z tego niechęć do poważnego wdrażania

produktom od żywności po usługi finansowe. Istnieje też szeroki wachlarz

zielonych zamówień lub podejmowania związanego z tym ryzyka.

norm branżowych, najlepszych praktyk oraz wskazówek, które kupujący
tworzą za pomocą narzędzi takich jak oszacowanie cyklu życia oraz ślady
węglowe produktów.

EKOLOGICZNE FUNDUSZE DLA UZDROWIENIA GOSPODARCZEGO5
KOREA
POŁUDNIOWA
2009
30.7

Fundusze (w miliardach euro) przydzielone przez światowe gospodarki na ekologiczne inwestycje
w ramach środków na uzdrowienie gospodarki.

WIELKA
BRYTANIA
2009/12
2.1

KANADA
2009/13
2.6

JAPONIA
2009
12.4

FRANCJA
2009/10
7.1

USA
2009/19
112.3

UNIA
EUROPEJSKA
2009/10
22.8
INNE
PAŃSTWA UE
2009
6.2

4. ecolabelindex.com

WŁOCHY
2009
1.3

SUMA

2009/19
435.9

HISZPANIA
2009
0.8

5. “A Climate for recovery: The colour of stimulus
goes green”, HBSC Global Research (2009r.)

NIEMCY
2009/10
13.8

CHINY
2009/10
221/3

AUSTRALIA
2009/12
2.5
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WYWIAD

John
Conway

Doradca d/s strategii
Departament Środowiska, Żywności

John

i Rolnictwa (DEFRA), Wielka Brytania

zaangażowany

Conway

zrównoważonego

jest
w rozwój
rozwoju

ściśle
norm
dla

zakresu priorytetowych produktów
kupowanych

przez

sektor

publiczny, w tym transport i sektor
ICT.

Jest

także

odpowiedzialny

za promowanie akceptacji oraz
przyjmowania się norm w sektorze
publicznym.

Panie Conway, czy mógłby Pan powiedzieć co oznaczają Zielone

Jakie możliwości oferuje Państwa polityka Zielonych Zamówień małym

Zamówienia Publiczne we współczesnej Wielkiej Brytanii?

i średnim przedsiębiorstwom europejskim? Czy mają one przewagę

W Wielkiej Brytanii zielone zamówienia publiczne oznaczają osiągnięcie

konkurencyjności dzięki temu, że oferują rozwiązania ekologiczne

prawdziwej opłacalności poprzez zamawiania towarów i usług, które

władzom publicznych Wielkiej Brytanii?

zmniejszają wpływ działalności administracji rządowej na środowisko.

Rząd koalicyjny zobowiązał wszystkie departamenty do opublikowania

Dlatego też koszty są szacowane na przestrzeni całego cyklu życia po to,

zestawu konkretnych działań, dedykowanych w celu osiągnięcia stanu,

aby uwzględnić realny koszt wyprodukowania, dostarczenia, użytkowania i

w którym 25% ich kontraktów będzie prowadzonych z małymi i średnimi

utylizacji produktu lub usługi. W naszej opinii odpowiednio wdrożone zielone

przedsiębiorstwami. Normy GBS są opracowywane poprzez solidny system,

zamówienia publiczne będą wspierać sprawiedliwy i zrównoważony rozwój

który obejmuje konsultacje z dostawcami będącymi małymi i średnimi

gospodarczy oraz rozwój ekologicznej gospodarki. Ważnym mechanizmem

przedsiębiorstwami, a ocena wpływu proponowanych kryteriów ma

dla zielonych zamówień

w Wielkiej Brytanii są Administracyjne Normy

specjalną sekcję mającą ocenić wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zakupowe (GBS)6. Są one powiązane z kryteriami inicjatywy Zielonych

Kluczowym wyzwaniem jest obecnie wprowadzenie do głównego obiegu

Zamówień Publicznych (GPP) Unii Europejskiej. Normy GBS ustalają

zamówień u małych i średnich przedsiębiorstw w całym sektorze publicznym,

specyfikacje zrównoważonego rozwoju dla zamówień około 60 towarów i

aby zwiększyć ilość możliwości biznesowych

usług.
Specyfikacje te obejmują wpływ na środowisko wywierany w trakcie
całego cyklu życia produktu lub usługi. Mogą one umożliwić innowacyjne
przetargi wspierające rozwój ekologicznej gospodarki zarówno na rynku jak
i w sektorze publicznym. Zapewniają także długoterminowe oszczędności
kosztów. Przykłady tychże obejmują normy GBS dla mebli, które wedle
szacunków przynoszą całkowite korzyści netto w wysokości 40 milionów
funtów poprzez większe zastosowanie recyklingu i ponownego użytku;
oraz normy GBS dla transportu, które wedle szacunków przynoszą całkowite
korzyści netto w wysokości ponad 7 milionów funtów poprzez wykorzystanie
wydajniejszych pojazdów. Każda spółka mogąca prowadzić zaopatrzenie
zgodnie ze specyfikacjami GBS mogłaby wnioskować o przyznanie jej
kontraktu. W coraz większym stopniu widzimy jak zielone zamówienia
publiczne mogą wykraczać poza specyfikacje przetargowe oraz osiągać
dalsze korzyści środowiskowe w ramach łańcucha dostaw poprzez aktywne
budowanie relacji z dostawcami. Wstępne dane wskazują, że ponad 70%
emisji CO2, których źródłem jest Administracja, pochodzi z łańcucha dostaw.

6. defra.gov.uk/sustainable/ government/

7. defra.gov.uk/corporate/ about/how/

advice/public/buying/index.htm

procurement/policy.htm
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dla nich dostępnych oraz umożliwić sektorowi publicznemu skorzystanie

skonsolidowanej

z innowacyjności

Wymaga

oszczędności na kosztach oferowane przez normy GBS oznaczają, że są

to,

aby

i elastyczności

możliwości

takich

otrzymywania

przedsiębiorstw.

zamówień

były

procedury.

Jednak

korzyści

dla

środowiska

oraz

transparentne,

one stosowane przez wiele organizacji. DEFRA koordynuje podejście do

a procedura zamówień została uproszczona tak, jak to tylko możliwe,

zrównoważonych zakupów publicznych na szczeblu krajowym poprzez

a także tego, aby podejście strategiczne do zamówień dawało małym

opracowywanie szkoleń dla organizacji zainteresowanych lub mających rolę

i średnim przedsiębiorstwom uczciwe szanse w przypadkach, gdy są one

w zrównoważonych zamówieniach publicznych, w tym dla władz lokalnych

podwykonawcami.

oraz NHS (Państwowej Służby Zdrowia Wielkiej Brytanii).

Zamówienia w Wielkiej Brytanii są reklamowane zewnętrznie, aby przyciągnąć

Jak Pana Agencja traktuje niezamawiane oferty od firm, które posiadają

oferty od szerokiego zakresu dostawców. Działania podejmowane w celu

innowacyjne lub nawet przełomowe rozwiązania oraz mogłyby mieć

zwiększania możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmują

transformacyjny wpływ na środowisko? Do kogo firma może się zwrócić,

Oświadczenie o Zrównoważonej Strategii Zamówień DEFRA, które promuje

aby przedstawić swoje rozwiązania?

możliwości biznesowe poprzez łańcuchy zaopatrzeniowe dla małych

Szczegółowe dane na temat takich przedsiębiorstw są zbierane w bazie

i średnich przedsiębiorstw7 oraz idzie w kierunku większej standaryzacji

danych innowacji. Jest ona obecnie opracowywana tak, aby była dostępna

kontraktów. Jest to wspierane poprzez:

online dla wszystkich władz publicznych Wielkiej Brytanii. Dane te mogą być
także wykorzystane w celu zorientowania rozwoju bardziej wymagających

1. Kwestionariusz kwalifikacji wstępnej oceny ofert (PQQ) zmieniony
tak, aby przy przyznawaniu kontraktów nie liczyło się wyłącznie

norm GBS w przyszłości. Sądzimy, że małe lub średnie przedsiębiorstwo
posiadające innowacyjną usługę zacznie od prób umówienia się ze

doświadczenie w sektorze publicznym, lecz także każde inne istotne

zamawiającymi w ramach organizacji,

doświadczenie.

Mogliby oni także skorzystać z możliwości dla dostawców usług oferowanych

2. Elektroniczne publikowanie przetargów na kontrakty. Korzystanie

z którą

chcą prowadzić interesy.

przez organizacje zajmujące się zakupami, takie jak Buying Solutions.

z „Wzoru powiadomienia o kontrakcie Dziennika Urzędowego UE” aby
oznaczyć możliwości przetargowe uważane za dogodne dla małych
i średnich przedsiębiorstw.
3. Szersze nagłaśnianie nadchodzących kontraktów, np. poprzez nowy
portal e-przetargów DEFRA, Supply2Gov (obecnie - Business Link
Contract Finder) oraz CompeteFor.8
4. Zachęcanie głównych wykonawców do otwierania ich łańcuchów

Kluczowym wyzwaniem jest zwiększenie
możliwości biznesowych dla małych i średnich
przedsiębiorstw oraz umożliwienie sektorowi
publicznemu korzystania z ich innowacyjności
i elastyczności.

zaopatrzeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
5. Zachęcanie głównych wykonawców do publikowania możliwości

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw poszukuje idealnego rynku

podwykonawstwa szczególne odpowiednich dla małych i średnich

będącego w pierwszej fazie dla swoich ekologicznych rozwiązań. Czy

przedsiębiorstw na stronach internetowych takich jak Compete For.

poleciłby Pan Wielką Brytanię jako taki rynek?

6. Szersze zastosowane specyfikacji opartych na wynikach w celu

Urząd Rady Ministrów uruchomił pakiet środków mających zadbać o to,

przyciągnięcia innowacji - jest to obszar w którym małe i średnie

aby małe i średnie przedsiębiorstwa miały dobrą pozycję do konkurowania

przedsiębiorstwa mają zazwyczaj przewagę.

o kontrakty. Kluczowe z tych środków obejmują uruchomienie bazy danych

7. Starania o zapewnienie tego, aby małe i średnie przedsiębiorstwa oraz

z wyszukiwaniem kontraktów, która stanie się miejscem znajdowania

inne firmy działające jako podwykonawcy były opłacane bezzwłocznie.

w sektorze publicznym zamówień mających wartość powyżej 10 000 funtów.

Czy istnieje skonsolidowana procedura Zielonych Zamówień dla

Podejście to uzupełniają sprawdzone innowacyjne metody zamówień, które

wszystkich agencji w Wielkiej Brytanii i czy istnieją inne rynki

wykraczają poza normy GBS, takie jak inicjatywa Small Business Research

międzynarodowe stosujące takie same zasady?

Initiative. Uruchamia to otwarte konkursy na opracowanie przełomowych

Tak jak i inne państwa członkowskie, Wielka Brytania zgodziła się na

rozwiązań problemów strategicznych oraz związanych z zamówieniami,9 oraz

dobrowolne przyjęcie celu zawierającego się w tym, aby w 2010 roku

model Forward Commitment Procurement, który zabiega o podobne wyniki,

50% zamówień publicznych było proekologicznych. Oznacza to zgodność

lecz za pomocą długoterminowego dialogu z potencjalnymi dostawcami na

z podstawowymi kryteriami UE dla Zielonych Zamówień Publicznych.

rynku.10 DEFRA utworzyła program zaangażowania dostawców, w ramach
którego między innymi organizowane są wydarzenia dla dostawców,

Szerszy sektor publiczny Wielkiej Brytanii nie jest ograniczony zobowiązaniami

podczas których małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość interakcji

rządu centralnego dotyczącymi zrównoważonych zamówień w ramach

z personelem zajmującym się zamówieniami.11

8. defra.gov.uk/corporate/about/how/

9. innovateuk.org/delivering- innovation/small

10. bis.gov.uk/policies/innova-tion/

11. defra.gov.uk/corporate/about/how/

procurement/ten-ders.htm

businessre- searchinitiative.ashx

procurement/forward-commitment

procurement/ac-tivities.htm
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MOŻLIWOŚCI
Pięćdziesiąt procent wszystkich zamówień publicznych w Europie będzie w niedalekiej przyszłości
proekologicznych, co spowoduje, że zielone zamówienia staną się rzeczywistością dla niemal
wszystkich rodzajów produktów oraz usług. Dostawcy z podejściem uwzględniającym cykl
życia, włączający czynniki ekologiczne do wszystkich aspektów swoich rozwiązań nie tylko
prawdopodobnie okażą się zwycięzcami, ale też lepiej funkcjonującymi firmami.

ZBIEGAJĄCE SIĘ TRENDY ROZWOJU EKOLOGICZNEGO12
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12. „Free city bike schemes”, Soren B. Jensen,

(2009); Ecolabel.eu; Carbon Disclosure Project;

Miasto Kopenhaga (2000); „Bikesharing: history,

Peter Midgley, gTKP; ecolabelindex.com

impacts, models of provision and future”, De
Maio, Paul, USF Journal of Public Transportation

1990

2000

2010
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Szacuje się, że w perspektywie krótkoterminowej zamówienia ekologiczne

Model ten jest coraz częściej stosowany także w stosunku do samochodów

mogą mieć wpływ na co najmniej 50% wszystkich wydatków na zamówienia

oraz motocykli, kształtując całkowicie nową branżę współdzielonego

publiczne lub, inaczej mówiąc, corocznie 3 200 miliardów euro w gospodarce

transportu oraz wspierając zdrowe i zrównoważone style życia.

światowej lub 1 250 miliardów w UE. Są to zawrotne sumy, stanowiące około
7,5% światowego PKB.

Analogicznie,

prace

rozwojowe

dotyczące

pojazdów

elektrycznych,

oświetlenie LED oraz dostarczanie energii odnawialnej poprzez raczej
W wyniku tego może nie być już wykonalne branie pod uwagę projektowania

rozproszone niż scentralizowane elektrownie oraz firmy użyteczności

i rozwoju bardziej ekologicznych usług i produktów dla zamówień

publicznej zaczynają eksplorować nowe modele biznesu i usług. Mogą one

publicznych jako opcjonalnej okoliczności, lecz raczej muszą być one

okazać się w takim samym stopniu transformacyjne dla ugruntowanych

postrzegane jako konieczność, w ramach której wielu graczy, zarówno

sektorów przemysłu w jakim będą zależne od zamówień publicznych.

nowych jak i o ugruntowanej pozycji, aktywnie promuje nowe rozwiązania.
To, co może być jeszcze ważniejsze, to trendy, w których ocena

PRODUKTY ZINTEGROWANE ORAZ ICH
ODDZIAŁYWANIA PRZEZ CAŁY CYKL ŻYCIA

produktów i usług pod kątem przyjazności dla środowiska (oraz innych

W ramach swojej inicjatywy Life-Cycle Initiative, Program Środowiskowy

kryteriów zrównoważonego rozwoju) są połączone z nowymi postępami

Narodów Zjednoczonych wskazuje na kilka praktyk, które przedsiębiorstwa

technologicznymi oraz modelami biznesowymi, które prowadzą do

mogą przyjąć, aby z sukcesem wytwarzać wartość z zarządzania cyklem

utworzenia zupełnie nowych rynków i obszarów usług.

życia, takich jak (ekologiczne) podejście do projektowania, analiza cyklu
życia (LCA), kalkulacja kosztów cyklu życia (LCC), oznakowanie ekologiczne

Jednym z najbardziej widocznych takich postępów jest szybki rozwój

i energetyczne, deklaracje środowiskowe dla produktów, środowiskowe

systemów rowerów publicznych na całym świecie, które przez 40 lat nie

wskaźniki eksploatacyjne oraz oszacowania zrównoważenia społecznego -

odniosły większego sukcesu, jednak w 2005 zostały niejako odblokowane

obok podejść koncentrujących się na rozwoju możliwości, które są konieczne

przez postęp w systemach RFID oraz technologiach mobilnych, co pozwoliło

dla faktycznego wdrożenia.13

dodać nowy sposób transportu w ponad 200 miastach na całym świecie,
z setkami milionów przejazdów wykonywanymi każdego roku.

CYKL ŻYCIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO14
1. WYTWORZENIE

2. SPRZEDAŻ
HURTOWA

3. PRZEWOŹNICY
/ SPRZEDAŻ DETALICZNA

4. KONSUMENCI

7.1 BATERIA
7.2 TELEFON
7.3 AKCESORIA

7.4 WYSYPISKO

13, 14. “Life-Cycle Management: How

opportunities and make value chains more

business uses it to decrease footprint, create

sustainable”, UNEP/SETAC (2009)

6. ZEBRANIE
W CELU RECYKLINGU

5. SERWISOWANIE
I NAPRAWY
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ROZSZERZANIE GRANIC EKOLOGICZNEJ
WENTYLACJI
Firma IV Produkt AB pomogła gminie

Gdy Hyresbostader. publiczna firma nieruchomościowa z Vaxjo, planowała
zbudować dwa domy pasywne, centralną kwestią stały się centrale

osiągnąć ambitne cele energetyczne dla

wentylacyjne.

domów pasywnych. Rygorystyczne kryteria

Obowiązkowym kryterium dla centrali wentylacyjnych był płytowy
wymiennik ciepła o stopniu wymiany ciepła wynoszącym co najmniej 85%,

eksploatacyjne w negocjowanej procedurze

w porównaniu do konwencjonalnych 65%. W momencie przetargu nie
istniała na rynku centrala wentylacyjne mająca wymagane specyfikacje. IV

zamówienia stworzyły firmie możliwość

produkt AB, średniej wielkości szwedzkie przedsiębiorstwo produkujące
centrale wentylacyjne, opracowało dla tego projektu nowy produkt zgodny

pokazania swojej zdolności do stosowania

z wymaganym wysokim poziomem wydajności, który wprowadził znaczny
postęp technologiczny w tej dziedzinie.

przełomowych rozwiązań w dziedzinie
Dla IV produkt AB zamówienie to było zarówno interesujące, jak i stanowiące

wentylacji, otwierając dla niej tym samym rynki

wyzwanie, jako że Hyresbostader i jej właściciele, Gmina Vaxjo, zdecydowali
się przeprowadzić całkowicie nowe zamówienie i zastosować zupełnie nowy

międzynarodowe.

model opracowania projektu w porównaniu do wcześniejszych praktyk.

Ekologiczne zamówienia publiczne
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Firma Hyresbostader zastosowała rzadko używany model Procedury

rozwiązania oraz spełnienie rygorystycznych wymagań energetycznych

Negocjacji 15 z dwóch powodów. Po pierwsze, projekt zawierał ryzyka

projektu.

techniczne, których nie można było oszacować z wyprzedzeniem. Po drugie,
na rynku nie było dostępne żadne rozwiązanie techniczne. Po trzecie, klient

Firma Hyresbostader wiele razy podkreślała, że projekt ten miał przyczynić

chciał się upewnić, że będzie mógł przeprowadzić dialog z różnymi oferentami

się do rozwoju nowego podejścia, bardziej opartego na inicjatywie oraz

przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, nie naruszając rygorystycznych ram

podziale ryzyka/zysków, wykorzystującego nowe technologie z wcześniejszej

prawnych Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

praktyki w ramach projektów pilotażowych o małej skali i dokonującego
ich ekstrapolacji w nowy pełnoskalowy projekt demonstracyjny, a także

Aby ustalić cele eksploatacyjne, klient zestawił ostateczne dane nt.

rozpoczynającego budowę nowej normy branżowej. IV Produkt AB uważa,

wydajności energetycznej w tzw. Tabelę Specyfikacji Energetycznej Budynku

że wynik ten został osiągnięty również w ramach jej rozwoju biznesowego

(BEST), która służyła jako wspólna podstawa wszystkim oferentom. Podczas

i rynkowego.

gdy pierwszy poziom przetargu koncentrował się przede wszystkim na
izolacji budynku, wysokiej wydajności wentylacja została na wczesnym

WYMIERNY ROZWÓJ ZIELONEGO BIZNESU

etapie wskazana jako bezpośrednie wymaganie pozwalające spełnić kryteria

Jako rynkowy lider w kwestii wydajności energetycznej, firma IV Produkt

wydajności energetycznej określone w tabelach BEST.

zrozumiała, że wymagania stawiane przez ten projekt ustanowią wzór, za
którym inni będą podążali.

Jako że firma IV Produkt rozwijała cały swój zakres produktów wentylacyjnych
skupiając się w dużym stopniu na Kosztach Cyklu Życia (LCC) już od 1991

Okazało się to być prawdą, a projekt zyskał uznanie w całej Europie, co

roku, firma była w doskonałej pozycji aby zapewnić wymagany postęp.

poskutkowało

Niemal wszystkie firmy budowlane składające oferty dotyczące projektu

Opracowując to rozwiązanie, IV Produkt dokonała postępu w swoich

skontaktowały się na wczesnym etapie procedury z IV Produkt w kwestii

rozwiązaniach kontrolnych o krok dalej w kwestii ochrony przed zamarzaniem,

zawarcia partnerstwa. Przy ostatecznej selekcji wykonawców dokonywanej

na czym zbija teraz kapitał w zakresie swojego portfolio.

wieloma

międzynarodowymi

wizytami

badawczymi.

przez Hyresbostader, pomysły projektowe IV Produkt stanowiły część
Choć nie powieliła bezpośrednio rozwiązań od Hyresbostader, firmie

zwycięskiej koncepcji.

IV Produkt AB udało się sprzedać kilka podobnych rozwiązań, a kilku
Podczas szczegółowego planowania projektu firma IV Produkt działała

europejskich partnerów eksportowych IV Produkt wykorzystuje ten projekt

jako eksperci w kwestii wydajnych energetycznie centrali wentylacyjnych,

jako efektowną wizytówkę. Ostatecznie firma zyskała w branży reputację

wykraczając poza swoją konwencjonalną rolę dostawców. Starszy personel

„czyniącej niemożliwe możliwym”, zyskując tym samym pozytywny profil

badawczo-rozwojowy został zaangażowany w opracowywanie ostatecznego

partnera projektowego.

PROCEDURA
NEGOCJACJI

1

5

6

IV PRODUKT
WSPIERA

PIERWSZĄ FAZĘ

HYRESBOSTADER
OKREŚLA

POTRZEBĘ
SPECYFIKACJE
UWZGLĘDNIAJĄ

PROJEKT IV PRODUKT

2

3

7

8

HYRESBOSTADER
USTALA

NAJLEPSZE KRYTERIA
ZAMÓWIONY
PRODUKT +

EKSPERTYZA

PRZETARGU

kontraktów na dostawy publiczne oraz

Europejskiego oraz Rady z dnia 31 marca

kontraktów na usługi publiczne.

przyznawania kontraktów na prace publiczne,

WENTYLACYJNA

NIE JEST NA RYNKU
PROJEKT JEST
HISTORIĄ

SUKCESU

4

URUCHOMIENIE
PROCEDURY

NEGOCJACJI

9

ULEPSZENIE
PORTFOLIO +

WIODĄCA POZYCJA
NA RYNKU

15. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu

2004 roku w sprawie koordynacji procedur

JEDNOSTKA
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program pilotażowy: ocena inteligentnych
systemów zarządzania odpadami
Zarządzanie odpadami stanowi dwadzieścia

Gdy Hyresbostader. publiczna firma nieruchomościowa z Vaxjo, planowała
zbudować dwa domy pasywne, centralną kwestią stały się centrale

procent wydatków komunalnych. Urbiotica

wentylacyjne.

zastosowała najnowsze technologie czujników

Obowiązkowym kryterium dla centrali wentylacyjnych był płytowy
wymiennik ciepła o stopniu wymiany ciepła wynoszącym co najmniej 85%,

w odpowiedzi na to wyzwanie i zwyciężyła

w porównaniu do konwencjonalnych 65%. W momencie przetargu nie
istniała na rynku centrala wentylacyjne mająca wymagane specyfikacje. IV

w globalnym wezwaniu do przedstawiania

produkt AB, średniej wielkości szwedzkie przedsiębiorstwo produkujące
centrale wentylacyjne, opracowało dla tego projektu nowy produkt zgodny

rozwiązań dla miasta, wydanym przez

z wymaganym wysokim poziomem wydajności, który wprowadził znaczny
postęp technologiczny w tej dziedzinie.

Barcelonę, co doprowadziło do rozpoczęcia
Dla IV produkt AB zamówienie to było zarówno interesujące, jak i stanowiące

sześciomiesięcznego programu pilotażowego,

wyzwanie, jako że Hyresbostader i jej właściciele, Gmina Vaxjo, zdecydowali
się przeprowadzić całkowicie nowe zamówienie i zastosować zupełnie nowy

stanowiącego krok w kierunku zamówienia.

model opracowania projektu w porównaniu do wcześniejszych praktyk.

Urbiotica to młoda firma technologiczna, stworzona w oparciu o wizję

Miasto Barcelona prowadzi laboratorium 22@ Urban Lab, aby umożliwić

wydajniejszego zarządzania miastami poprzez wykorzystanie technologii

innowacyjnym firmom pilotowanie ich rozwiązań w partnerstwie z

i informacji otrzymywanych w czasie rzeczywistym.Urbiotica opracowuje

odpowiednimi agencjami miejskimi, takimi jak Agencja Zarządzania

czujniki zaprojektowane specjalnie dla potrzeb miast w zakresie zbierania w

Odpadami. Celem Urban Lab jest a) pomagać firmom w opracowywaniu

czasie rzeczywistym informacji na temat parametrów takich jak mobilność

przez nie rozwiązań, b) zapewnianie dialogu przedzamówieniowego oraz

aby w znacznym stopniu polepszyć wydajność i jakość usług miejskich.

fazy pilotażowej w celu oceny innowacyjnych rozwiązań, c) umożliwienie
firmom prezentacji niezamawianych

Zarządzanie odpadami stanowi dla miast około 20% ich wszystkich

rozwiązań, oraz d) zapewnienie

odpowiedzialnej i transparentnej procedury.

wydatków. Naczelny brak wydajności dotyczy zbierania pojemników, który
to proces skorzystałby na tym, gdyby można było otrzymywać w czasie

W 2009 roku laboratorium 22@ Urban Lab połączyło siły z ośmioma innymi

rzeczywistym informacje o poziomie ich wypełnienia, tak aby możliwa była

miastami na świecie w celu uruchomienia globalnego wezwania do

optymizacja dróg zbioru, aby zaoszczędzić zasoby i ulepszyć całość usługi. W

przedstawiania rozwiązań (nagroda Living Labs Global Award), które mogłyby

2009 roku Urbiotica uruchomiła swoje rozwiązanie polegające na czujnikach

pomóc miastu wybrać najlepsze rozwiązania, i którym można by zaoferować

ilości odpadów miejskich.

możliwość programu pilotażowego. Międzynarodowy panel ekspertów oraz
kluczowych decydentów miasta ocenił 150 zgłoszeń z 38 krajów i wybrał jako
zwycięzcę Inteligentne Rozwiązanie dla Zarządzania Odpadami Miejskimi
autorstwa firmy Urbiotica. W 2011 roku Urbiotica podpisała List Intencyjny

Ekologiczne zamówienia publiczne

z Miastem Barcelona w sprawie programu pilotażowego oraz oceny
zastosowania jej rozwiązania w mieście. Umowa ta zawierała następujące
warunki:
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EXPRESOWE ZGŁOSZENIE POTRZEBY,
WEZWANIE, PROGRAM PILOTAŻOWY,
OCENA I ZAMÓWIENIE
Urbiotica skorzystała z innowacyjnego podejścia Barcelony polegającego

1. Urbiotica wdroży instalację pilotażową swoich czujników dla
zarządzania odpadami we współpracy ze stosownymi agencjami.
2. Urbiotica poniesie swoje własne wydatki na ten program pilotażowy; nie
zostaną przeprowadzone żadne transakcje finansowe.

na zaproszeniu firm, aby przedstawiły swoje rozwiązania w odpowiedzi
na jej wezwanie. Zaoferowało to firmom istotną drogę proaktywnego
przedstawienia swoich rozwiązań poprzez ustrukturyzowaną procedurę oraz
pomogło im wpłynąć na zamówienia planowane w przyszłości.

3. Miasto Barcelona zapewni wsparcie wykonawcze w celu wdrożenia tego
programu pilotażowego oraz zapewni szczegółową ocenę systemu oraz

Można szacować, że dla firmy takiej jak Urbiotica zaprezentowanie swojego

jego skutków.

rozwiązania miastu w tak aktywny sposób oznaczałoby znaczny koszt,

4. Miasto Barcelona rozpowszechni informacje o programie pilotażowym,
jego wynikach oraz skutkach.
5. Czas trwania programu pilotażowego wyniesie 6 miesięcy.

wynoszący średnio około 8 000 euro za złożenie zapytania bezpośredniego.
Procedura oferowana przez Barcelonę zredukowała ten koszt do około 250
euro w czasie zainwestowanym w zaprezentowanie rozwiązania poprzez
ogłoszenie przez laboratorium 22@ Urban Lab przetargu dla programów
pilotażowych. Uwolniło to zasoby, które pomogły wiodącemu klientowi
ocenę rozwiązania poprzez rozległy program pilotażowy. Ponadto, Urbiotica
uzyskała międzynarodowe uznanie jako dostawca rozwiązania, które
zostało wybrane przez jedno z najbardziej prominentnych miast świata, co
w znacznym stopniu zwiększyło wiarygodność tej małej młodej firmy.

POMYSŁ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO DOTYCZĄCEGO ZARZĄDZANIA ODPADAMI

1
3

2009 – URBIOTICA OPRACOWUJE SYSTEM
INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ODPADAMI

2010 - 150 ZŁOŻONYCH ROZWIĄZAŃ Z 30 KRAJÓW
ZOSTAJE PODDANE OCENIE PRZEZ MIASTO
BARCELONA

2
4

2009 - 22@URBAN LAB DOKONUJE OGŁOSZENIA
PRZETARGU DLA PROGRAMÓW PILOTAŻOWYCH
MAJĄCYCH SPEŁNIAĆ WYZWANIE ‘AUTOMATYZACJI
USŁUG MIEJSKICH’

2011 – UMOWA O PROGRAM PILOTAŻOWY BARCELONA, 22@URBAN LAB
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KORZYŚCI Z OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W CZESKIM
TEATRZE NARODOWYM
Firma ENESA wygrała kontrakt inwestycyjny

Czeski Teatr Narodowy został zbudowany w dziewiętnastym wieku,
a ostatnie odnowienie jego czterech budynków miało miejsce w latach 80-

na unowocześnienie instalacji w teatrze

tych dwudziestego wieku. Zaczynając od roku 2005, teatr rozpoczął swój
program ulepszenia wydajności energetycznej oraz uruchomił przetarg na

narodowym i zyskała na tej inwestycji poprzez

długoterminową Umowę o Usługi Energetyczne, który w 2006 roku wygrała
ENESA, prywatna czeska firma świadcząca usługi energetyczne i w związku

udział w wynikających z tego ulepszenia

z tym podpisano z nią rzeczoną umowę.

oszczędnościach na koszcie energii, uzyskanych

Zasady Energy Performance Contracting (zawierania kontraktów dot.
wydajności energetycznej)16 tworzą podstawę tego 10-letniego kontraktu

przez okres dziesięciu lat.

reprezentującego rozwiązanie „pod klucz”, obejmujące całość usług
projektowych, inżynieryjnych, audytowych oraz modelowania biznesowego.
Gwarancje finansowe oszczędności energetycznych tworzą kluczową część
umowy o usługę, gwarantując, że wszystkie koszty projektu (wstępna
inwestycja, koszty finansowe oraz opłaty za usługi) zostaną opłacone
z oszczędności osiągniętych w trakcie okresu kontraktu. Oszczędności
są monitorowane comiesięcznie i sprawdzane w oparciu o procedury
kontraktowe.

16.”Introduction to Energy Performance
Contracting”, U.S. Environmental Protection

Agency and Energy Star Buildings (2007)
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Ulepszania systemów energetycznych oraz instalacji użytkowych zostały

zarówno korzyść środowiskową jak i w kwestii redukcji kosztów teatru, przy

wdrożone w fazach. Ulepszenia obejmują modernizację systemów

jednoczesnym wytwarzaniu osiągalnej marży zysku dla ENESA. Poniższa

ogrzewania, chłodzenia (klimatyzacji), wentylacji oraz kontroli oświetlenia

ilustracja pokazuje podstawowe obliczenie wskazujące, że przy rozłożeniu

i energii. Panele fotowoltaiczne zostały zainstalowane na dachach dwóch

inwestycji równo na 10 lat jako koszt roczny, osiągana jest oszczędność na

budynków oraz zintegrowane z systemem energetycznym teatru.

kosztach wynosząca około 237 000 euro (w porównaniu do 118 000 euro
wydanych na inwestycję), której odsetek jest przyznawany firmie ENESA.

„DYWIDENDA” Z WYDAJNOŚCI DLA
WSZYSTKICH

Dopuszczając nagrodę opartą na wielkości oszczędności na kosztach, przez
cały okres trwania kontraktu występuje bodziec do polepszania osiągów.

Już w pierwszym roku oszczędności na energii stanowiło 230 000 euro w
ujęciu rocznym lub, inaczej mówiąc, około jedną trzecią kosztu pierwszej fazy

Zasady Energy Performance Contracting umożliwiły zamawiającemu

inwestycji, który wyniósł 920 000 euro. Oczekiwane jest, że ten wysoki stopień

otworzenie możliwości prywatnego finansowania ulepszenia teatru przy

oszczędności wzrośnie, jako że nastąpić ma jeszcze druga faza inwestycji w

jednoczesnym daniu wykonawcy odpowiedniej elastyczności pozwalającej

panele fotowoltaiczne, w wysokości 260 000 euro.

na dostosowanie priorytetów inwestycyjnych do oczekiwanych rezultatów.
Jak pokazuje przedstawiony przykład, inwestycja przyniosła przychody już

Zidentyfikowano ponadto znaczne potencjały w wykorzystaniu nowych

we wczesnej fazie projektu, umożliwiając firmie ENESA staranie się o większą

technologii w celu dostrojenia systemu poprzez ulepszenie działania

wydajność, nagradzaną na mocy kontraktu, przez pozostałą część okresu

budynku i jego zachowania w kwestii konsumpcji energii w celu dalszego

kontraktu. Taki model zawierania kontraktów energetycznych i ulepszeń

zredukowania kosztów energetycznych i operacyjnych i tym samym

obiektów „pod klucz” pojawił się w latach 70-tych XX wieku i od tamtej pory

zwiększenia zwrotu z inwestycji osiąganego przez ENESA.

rozwinął się w jedną z głównych branży globalnych, za pionierów której
uważa się USA, Japonię, Niemcy i Austrię.

Jako że ENESA refinansuje inwestycje poprzez procent od oszczędności
na kosztach, jest ewidentne, że taki model biznesowy może zapewnić

WSPÓLNA DYWIDENDA ENERGETYCZNA
Stan wcześniejszy
Gwarancja ENESA

GAZ

WODA PITNA

ENERGIA
SŁONECZNA

INWESTYCJA

-4,426,674 KWH/Y

-29,323 M3/Y

+18,500 KWH/Y

0,00 EUR

-190 789 EUR

-38 119 EUR

-8 417 EUR

+118 000 EUR

WIELKOŚĆ

DYWIDENDA
ENERGETYCZNA
KOSZT

REDUKCJE
KOSZTÓW
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ZAMAWIANIE EKOLOGICZNYCH USŁUG
HOTELARSKICH PRZEZ RZĄDY SKANDYNAWSKIE
Rządy pięciu krajów skandynawskich
opracowują wspólnie standard zamówień
dla usług hotelarskich, który ma zapewnić
jaśniejsze wskazówki dla rynku i stać się
wzorem dla kryteriów stosowanych w całej

SKUTKI

METODY
ŁAGODZENIA

Wpływ na zmianę klimatu z

Zmniejszanie zużycia energii

powodu zużycia energii.

na potrzeby ogrzewania
i urządzeń elektrycznych,
preferowanie odnawialnych

Europie.

źródeł energii, promowanie
komunikacji i edukacji o

Region Skandynawski obejmujący Islandię, Norwegię, Finlandię, Szwecję

środowisku poprzez system

i Danię, ma długą tradycję bliskiej współpracy w kwestii strategii, przepisów

zarządzania środowiskiem.

oraz rozwoju rynków. Plan Działań Środowiskowych 2009-12 nakreślą
kluczowe środki, które pomogą temu regionowi osiągnąć swoje cele
dotyczące zrównoważonego rozwoju, a szczególna uwaga jest w nich
poświęcona roli Ekologicznych Zamówień Publicznych17.
Został stworzony program mający opierać się na krajowych planach działania,

Zmiana klimatu z

Redukcja oraz lepsze

powodu emisji metanu z

sortowanie/recykling

odpadków żywnościowych

odpadów żywnościowych.

wywożonych na wysypiska.

istniejących w każdym kraju skandynawskim, aby kierować ekologicznymi

Niedobory nieodnawialnych

Zmniejszanie zużycia energii

aspektami zamówień publicznych oraz ustalić wspólne kryteria, które mają

źródeł energii.

na potrzeby ogrzewania

być przyjęte. Są one później prezentowane Unii Europejskiej jako kryteria

i urządzeń elektrycznych,

zalecane do przyjęcia przez 27 Państw Członkowskich.

preferowanie odnawialnych
źródeł energii, promowanie

Dla firm świadczących usługi dla rządów skandynawskich oznacza to, iż

komunikacji i edukacji o

przyjęły wcześnie wysokie standardy zgodności, które prawdopodobnie

środowisku poprzez system

ustalały będą normy Europejskie, co otwiera dla nich nowe rynki.

zarządzania środowiskiem.

Europejska branża hotelarska zapewnia miliard noclegów w europejskich

Niedobór nieodnawialnych

Redukcja ilości odpadów,

hotelach, co reprezentuje istotną branżę, biorąc pod uwagę średni koszt

źródeł energii oraz

lepsze sortowanie i recykling

wynoszący 100 euro za pokój, za jedną noc. Korzystanie z zamówień

obciążenie środowiska

odpadów, promowanie

publicznych w celu rozpoczęcia redukcji wpływ usług hotelarskich na

wynikające z produkcji

komunikacji i edukacji o

środowisko jest zatem postrzegane jako obszar wysokiego priorytetu.

zasobów zarówno

środowisku poprzez system

nieodnawialnych jak i

zarządzania środowiskiem.

Zakwaterowanie i usługi dla turystów stanowią już przedmiot 37% licencji
Oznakowania Ekologicznego UE. Certyfikowanych jest 392 hoteli, a kolejne
252 hotele są certyfikowane przez oddzielne skandynawskie Oznakowanie
Ekologiczne18. Jako że istnieje już 44 Turystycznych Oznakowań Ekologicznych19
na całym świecie zgodnie z Indeksem Oznakowań Ekologicznych, jasne jest,

odnawialnych.
Zanieczyszczenie wód

Odpowiednie oczyszczanie

powierzchniowych, wód

wód ściekowych oraz

gruntowych oraz gleby.

oddzielne zbieranie
niebezpiecznych frakcji

że dostarczyciele usług hotelarskich stoją przed wyzwaniem polegającym na

odpadów.

wybraniu odpowiednich partnerów certyfikacyjnych.

17. Plan Działań Środowiskowych
(Environmental Action Plan) 2009-2012. ANP
2008:736, Rada Nordycka, Kopenhaga

18. nordic-ecolabel.org

19. ecolabelindex.com
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PORÓWNANIE KOSZTÓW OZNAKOWANIA
EKOLOGICZNEGO DLA HOTELI

Jako że istnieją różne normy oraz zróżnicowane wymagania organów

S K A N DY N AW S K I E

OZNAKOWANIE

certyfikacyjnych, podjęto starania, aby ustalić wspólne oczekiwania dotyczące

OZNAKOWANIE

EKOLOGICZNE UE

wymagań dla zamawiania usług hotelarskich przez rządy skandynawskie.
W oparciu o różne kryteria promowane przez krajowe wskazówki dla

VIABONO (NIEMCY)

EKOLOGICZNE
Opłata za wniosek

2 000 euro

2 - 660 euro

3 - 950 euro

Opłata roczna

1 400 - 6 500 euro

750 euro

10 euro / pokój

hoteli dotyczące zamówień, skandynawskie oraz europejskie oznakowania
ekologiczne oraz plany działań związanych z ekologicznymi zamówieniami,
w 2009 roku Rada Nordycka zaprezentowała zestaw wspólnych kryteriów
dla publicznych zamówień usług hotelarskich. Kwestią przedmiotową
dla zamówień powinny być ‘Przyjazne dla środowiska usługi hotelarskie’,
prezentujące następujące kryteria:

TYP

KRYTERIA

PUNKTY

Główne Kryteria

Oświetlenie jest zależne od potrzeb w > 80% pokoi dla gości

1

Dodatkowe Oznakowanie Ekologiczne UE: > 80% energooszczędnych żarówek
Dozowniki mydła i szampony zainstalowane w > 90% pokoi dla gości

1

Gościa mają możliwość sortowania swoich odpadów w swoich pokojach na co najmniej trzy

1

frakcje, które są następnie odpowiednio zbierane i utylizowane.
Hotel spełnia kryteria Oznakowania Ekologicznego UE dla usług zakwaterowania dla turystów lub
kryteria skandynawskiego oznakowania ekologicznego dla hoteli
Specyfikacja Techniczna

> 22% (50% dla Oznakowania Ekologicznego UE) elektryczności pochodzi z odnawialnych źródeł
energii, zdefiniowanych w Dyrektywie 2001/77/WE
Przepływ wody w kranach oraz prysznicach, z wyłączeniem kranów w łazience jest mniejszy niż 12
l/min (dla Oznakowania Ekologicznego UE - 9 l/min)
Cała woda ściekowa jest poddawana oczyszczaniu.
Odpady niebezpieczne muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie, zgodnie z tym, co podaje
Decyzja Komisji 2000/532/WE z 3 maja 2000 roku.
Odpady są sortowane na kategorie, które mogą być utylizowane oddzielnie przez lokalne obiekty
zajmujące się zarządzaniem odpadami.
Należy wykazać zdolność do wykonania usługi w bezpieczny dla środowiska sposób oraz
uwzględnić dowody regularnego szkolenia personelu.

Warunki Kontraktu

Dostawca musi w ciągu dwóch lat pokazać dowody na to, że zwrócono uwagę na zwiększenie
wydajności energetycznej i zmniejszenie oddziaływań przyczyniających się do zmian
klimatycznych.

5
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BARCELONA KUPUJE NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ
TECHNOLOGIĘ SATELITARNĄ W CELU
MONITOROWANIA JAKOŚCI WODY
Firma Starlab zainspirowała Miasto Barcelona

z satelitów, nie wytwarzających kosztów

niezamówioną ofertą zastąpienia jego

utrzymania i nie wpływających na środowisko.

istniejących przybrzeżnych czujników

Otworzyło to nowe rynki w innych miastach

monitorujących wodę za pomocą danych

przybrzeżnych na całym świecie.
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Starlab, mała, młoda firma zajmująca się zaawansowanymi technologiami

in-situ oraz utrzymywaniem przyrządów, redukując jednocześnie wpływ

z siedzibą w Barcelonie wpadła na pomysł opracowania rozwiązania

działań monitorujących na środowisko.

pozwalającego na monitoring jakości wód przybrzeżnych przy użyciu
danych satelitarnych. Wychodząc od programu badawczego dotyczącego

Po opisaniu rozwiązania ze stosowną szczegółowością, około 4 miesiące

monitoringu wód przybrzeżnych, sponsorowanego przez Europejską Agencję

zabrało zamknięcie procedury zamówienia oraz etapu indywidualizacji. Od

Kosmiczną20, zespół biznesowo zorientowanych naukowców zgłosił się do

momentu rozpoczęcia wdrażania, Rada Miasta Barcelony zaczęła korzystać

Rady Miasta Barcelony z ideą udzielenia miastu pomocy w monitorowaniu

z usługi monitorowania jakości wody w oparciu o dane satelitarne aby

skażeń i jakości wody w rewolucyjny sposób.

monitorować swoje wody przybrzeżne w ramach swojego Programu
Integralnego Zarządzania dla Obszaru Wybrzeża. Ogół społeczeństwa ma

Starlab jest firmą badawczo-rozwojową specjalizującą się w obserwacji

dostęp do najaktualniejszych informacji o warunkach środowiskowych na

Ziemi, mającą na celu rozwój nowych i alternatywnych metod do zastosowań

wybrzeżu poprzez możliwość oglądania map satelitarnych.

opartych na zdalnym odczycie. Starlab dostarcza usługi oparte na danych
satelitarnych, oferując swoim klientom zindywidualizowane usługi.

UNIWERSALNA ZIELONA ALTERNATYWA
OTWIERA NOWE RYNKI

Rozwiązanie Starlab dostarcza usługę online prezentującą wskaźniki jakości

Dzięki Miastu Barcelona Starlab mógł wprowadzić najnowocześniejsze

wód przybrzeżnych w oparciu o dane satelitarne. W dowolnym momencie

badania na rynek. Procedura zamówienia umożliwiała firmie rozwój

najbardziej aktualne dane, aktualizowane co godzinę, przez 24 godziny na

i wprowadzenie pierwszego komercyjnego zastosowania jej rozwiązania,

dobę i 7 dni w tygodniu byłyby dostępne dla miejskich ekspertów oraz ogółu

które jest obecnie wprowadzana na rynek za pomocą programów eksportu

społeczeństwa. Dane są dostarczane w formie map, które oferują informacje

technologii do miast przybrzeżnych, w szczególności w Europie i Ameryce

jakościowe o odpowiednich parametrach środowiskowych. Usługa obejmuje

Południowej.

system alarmowy mający ostrzegać o potencjalnych zagrożeniach.
Rozwiązanie Starlab jest łatwo eksportować do innych miast, jako że firma
Starlab przedstawił barcelońskiemu zespołowi zarządzania środowiskiem

może pobierać obrazy satelitarne z całego świata. Procedura indywidualizacji

pomysł tejże usługi monitorowania jakości wody. Zespół miejski nigdy

w bliskim kontakcie z klientem pozostaje kluczowa dla zrozumienia jego

wcześniej nie korzystał z usług opartych na obrazach satelitarnych i był

wymagań i dostosowania ich do rozwiązania technicznego, a firma Starlab

bardzo podekscytowany mogąc zapoznać się z taką możliwością i zdobyć

wykorzystała początkową pracę z lokalnym klientem aby udoskonalić swoje

pierwsze doświadczenia z nią związane. Rozwiązanie takie mogłoby

rozwiązanie oraz zyskać informacje rynkowe na temat realnej jego wartości.

prowadzić do dużych oszczędności na kosztach w porównaniu z pomiarami

ZDALNY ODCZYT WARUNKÓW ISTNIEJĄCYCH W WODZIE

PRZEZROCZYSTOŚĆ

JAKOŚĆ WODY

MATERIA ZAWIESZONA
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ZALECENIA
Należy projektować wartość ekologiczną

Za odpowiednimi trendami technologicznymi

zarówno dla administracji rządowej jak i dla jej

należy podążać, aby przygotować się na

klientów

zmiany

Administracja rządowa staje się coraz bardziej skomplikowana a dostawcy

Wydajność ekologiczną czekają radykalne zmiany spowodowanie przez

usług skupieni na kliencie korzystają z nowych modeli aby zapewniać bardziej

nowe technologie, takie jak pojazdy elektryczne, produkty biodegradowalne,

zindywidualizowane doświadczenia usługowe dla swoich zleceniodawców.

czujniki lub systemy zarządzania. Śledząc ostrożnie ten rozwój można chronić

Jak ekologiczne rozwiązania mogą pomóc ulepszyć zarówno ekonomiczność

swoje portfolio i inwestować na czas w potrzebne partnerstwa i dostosowania,

jak i jakość tych doświadczeń oraz dostarczyć użytkownikom końcowym

aby uniknąć bycia zaskoczonym przez nagły postęp.

dostrzegalne korzyści? Aby to osiągnąć, można odwołać się do najlepszych
praktyk w powiązanych obszarach, przestudiować strategie usługowe i

A może warto byłoby zebrać się na odwagę i

osiągania doskonałości w stosunku do swoich klientów oraz wykorzystać
doświadczenie ośrodków naukowych i konsultacje z ekspertami lub firmami

wynaleźć przełomowy nowy model biznesu i

partnerskimi.

Poważny wybór strategii: prowadzić,

usług ustanawiający swój własny standard?
Należy rozważyć ,czy odważna innowacja w kwestii połączonego modelu

naśladować czy trzymać się z tyłu

biznesowo-usługowego nie pozwoliłaby stworzyć nowych rynków z ich
własnymi standardami oceny, tak jak udało się to w przeszłości firmom

Nie każdy może być ekologicznym pionierem, jednak bycie liderem może

prowadzącym reklamę w plenerze lub zajmującym się współposiadaniem

dawać strategiczne korzyści w środowisku, w którym normy szybko się

rowerów. W takich działaniach konieczna będzie współpraca z docelowym

zmieniają, a zróżnicowanie się utrzymuje. Zazwyczaj pionierzy ustalający

nabywcę, któremu należy jasno przedstawić korzyści, jakie można osiągnąć.

nowe standardy mogą ustanawiać wyższe ceny. Jednak mogą Państwo wybrać
także identyfikowanie się z pionierami i podążanie tuż za nimi, pozwalając im

Należy zebrać informacje rynkowe na temat

przecierać nowsze szlaki i specjalizować się raczej w zaopatrywaniu rynków,
które tworzą. Trzymanie się z tyłu wydaje się być ryzykowną opcją powiązaną

kryteriów stosowanych najczęściej w obszarze

bezpośrednio ze zdolnością firm do konkurowania najniższym kosztem o
klientów, którzy sami pozostają w tyle, gdy chodzi o wdrażanie strategii

Państwa produktów

ekologicznych.
Należy określić najpowszechniejsze kryteria oceny dla zakresu Państwa

Należy znaleźć rynki najlepiej spełniające

produktów i usług, stosowane przez władze umawiające się. Można tego
dokonać przez wysyłanie kwestionariuszy i ostrożny przegląd ich strategii oraz

Państwa normy

specyfikacji kontraktowych lub za pomocą innych form zbierania informacji
rynkowych. Konieczna jest inwestycja w dialog z władzami umawiającymi

Możliwe, że spełniają już Państwo pewną liczbę certyfikacji lub norm i może

się w celu opracowania wspólnej trajektorii rozwoju i oceny. Muszą Państwo

się okazać, że na pewnych rynkach daje to Państwu przewagę konkurencyjną.

opowiedzieć swoim klientom, jak bardzo jesteście ekologiczni i w jakim

Należy rozpocząć od oceny swoich własnych produktów oraz łańcucha

kierunku zmierzacie. Skupiając się na swoich mocnych stronach powinni

zaopatrzeniowego przy użyciu wspólnych metodologii oraz porównać wyniki

Państwo budować swoją markę ekologicznego dostawcy, zyskać uznanie

z różnymi normami. Jako krok drugi należy dokonać przeglądu ryzyka oraz

w środowisku oraz opinii publicznej. Nagrody, certyfikaty oraz świadome

łatwych postępów aby ruszyć w górę drabiny zgodności oraz zabezpieczyć

przywództwo są dobrymi narzędziami, które mogą być promowane przez

sobie stopniowe wchodzenia na bardziej zaawansowane rynki.

media, komunikację bezpośrednią oraz konferencje.

Jeżeli chcą Państwo mieć pewność, że

Należy dokonać dokładnego przeglądu różnych

wyprzedzają konkurencję, konieczne jest

standardów oferowanych przez systemy

partnerstwo z pionierskimi nabywcami

certyfikacyjne

Należy wybrać na swoim rynku takich pionierów, którzy starają się zamawiać

Konieczne jest rozważenie ram certyfikacyjnych dostępnych na rynku,

zgodnie z najwyższymi standardami i spróbować zawrzeć z nimi partnerstwo

takich jak europejskie oznakowanie ekologiczne, oraz tego jak mogą zostać

w kwestii przesuwania powszechnie postrzeganych granic. Przedstawiając im

one przez Państwa wykorzystane na swoją korzyść. Należy przyjrzeć się

swoje produkty zyskają Państwo silną platformę pozwalającą na sprzedanie

dokładnie jak certyfikaty te są utrzymywane i jak ich dowody pomagają

osiągnięć innym klientom, którzy mogą zostać zainspirowani do podążania za

państwa klientom utrzymać zaufanie w stosunku do tego, co mogą Państwo

modelami oceny i składania zamówień stosowanymi przez pionierów.

zaoferować i jakie korzyści dla środowiska będą tworzyć.
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WSTĘP
Strategie mające zachęcać do zgodności

Wielostronne umowy międzynarodowe, takie jak Deklaracja Konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) w sprawie godnych warunków

w kwestiach społecznych i etycznych pojawiają

pracy oraz praw pracowniczych oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie Praw Osób Niepełnosprawnych2 dostarcza punktów odniesienia

się na coraz większej ilości rynków. Przepisy

i norm dla odpowiedzialności społecznej.

generalnie pozwalają nabywcom publicznym

W ostatnim czasie UE wskazała na zamówienia publiczne jako narzędzie
promowania planu społecznego Europy. W swoim przewodnictwie w sprawie

rozważenie skutków społecznych w ramach

brania pod uwagę kwestii społecznych w zamówieniach publicznych3
UE nakreśla swoją wizję oraz podstawę prawną, na mocy której władze

przetargów oraz wymagania dowodów

umawiające się oraz decydenci powinni bardziej aktywnie starać się osiągnąć
cele społeczne za pomocą wydatków publicznych.

osiągnięć, tworząc tym samym możliwości dla
Czasami prowadzone były gorące debaty w celu ustalenia czy europejskie

dostawców zachowujących zgodność.

dyrektywy dot. zamówień są kompatybilne z aktywizmem w obszarach
takich jak sprawiedliwy handel czy godna praca, jako że esencja zamówienia

Coraz częściej rządy w Europie i poza nią próbują wykorzystywać

publicznego jest powiązana z opłacalnością oferty przetargowej. Jest

zamówienia publiczne w celu bezpośredniego osiągnięcia celów strategii

uznawane za ugruntowany fakt prawny, że przepisy pozwalają na społecznie

społecznej. Podczas gdy odpowiedzialność społeczna podpada pod szeroko

odpowiedzialne zamówienia, co oznacza, że firmy działają zgodnie

przyjętą definicję rozwoju zrównoważonego (jego trzy elementy to rozwój

z wysokimi standardami społecznymi oraz zintegrowanymi projektami

gospodarczy i społeczny oraz ochrona środowiska ), pozostawała ona w tyle

produktów i usług uwzględniającymi ich skutki społeczne mogą zyskać

w kwestii innowacji oraz bardziej uregulowanej implementacji środków

przewagę konkurencyjną w coraz większej liczbie przetargów biorących pod

ochrony środowiska.

uwagę kwestie społeczne.

1

Podobnie jak duże firmy, władze zamawiające są pod coraz większą presją
aby działać w sposób odpowiedzialny społecznie, zgodnie z pojawiającym
się preferowaniem przez klientów produktów zrównoważonych takich
jak produkty sprawiedliwego handlu (fair-trade), ekologiczna energia lub
żywność ekologiczna. Skandale w początkach łańcuchów zaopatrzeniowych
(takie jak praca dzieci przy produkcji kawy) stanowią również bezpośrednie
ryzyko polityczne. Rosnące naciski ze strony masowych organizacji
pozarządowych, mediów oraz sieci społecznych pojawiły się jako ważna siła
aktywizmu monitorującego warunki.

1. Zgromadzenie Generalne Narodów

2. Przyjęta przez Walne Zgromadzenie w

3. “Buying Social - A guide to taking account of

Zjednoczonych (2005). Dokument Końcowy

rezolucji A/RES/61/106 dnia 13 grudnia 2006 r.

social considerations in public procurement”,

Szczytu ONZ, Rezolucja A/60/1, przyjęta przez
Walne Zgromadzenie dnia 15 września 2005 r.

Komisja Europejska (2010)
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Cele Społeczne
Każdy z zaprezentowanych tutaj celów jest zakotwiczony w strategii europejskiej, globalnych
konwencjach lub deklaracjach, które starają się chronić i ustanawiać określone ramy społeczne. Są
one oparte na niewyczerpującej liście celów opublikowanej przez Komisję Europejską4.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

»»
»»
»»
»»

Zatrudnianie Młodzieży
Starsi Pracownicy Pozostający Długo Na Bezrobociu
Osoby Z Grup O Niekorzystnej Sytuacji
Osoby Niepełnosprawne

GODNA PRACA

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Główne Normy Pracy
Godna Płaca
Bezpieczeństwo I Higiena Pracy
Dialog Społeczny
Szkolenia
Podstawowa Ochrona Socjalna

PRAWA SOCJALNE I
PRACOWNICZE

»»
»»
»»
»»
»»

Zgodność Z Prawami Krajowymi I Umowami Zbiorowymi
Zasada Równego Traktowania Kobiet I Mężczyzn
Bezpieczeństwo I Higiena Pracy
Walka Z Dyskryminacją Wynikająca Z Innych Przyczyn
Zrównane Możliwości

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

»»
»»
»»
»»

Firmy, Których Właścicielami Są Mniejszości
Firmy Zatrudniające Osoby Z Mniejszości
Spółdzielnie, Przedsiębiorstwa Socjalne, Organizacje Non-Profit
Zatrudnianie Osób Niepełnosprawnych

4. “Buying Social - A guide to taking account of
social considerations in public procurement”,
Komisja Europejska (2010)
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Szczególny nacisk kładzie się na zastosowanie tych celów w całym łańcuchu zaopatrzeniowym,
zarówno w obrębie jak i poza gospodarką, w ramach której ma miejsce zamówienie. Oznacza to, że
dla firm może być konieczne dostarczenie dowodów zgodności nawet przez podwykonawców i ich
dostawców. Rządy mogą wybierać i dobierać cele zgodnie ze swoimi preferencjami dotyczącymi
strategii i priorytetami społecznymi, czego wynikiem jest duży stopień zróżnicowania
w zastosowaniu.

DOSTĘPNOŚĆ I PROJEKTOWANIE
DLA WSZYSTKICH

»» Dostęp Do Wszystkich Produktów I Usług Dla Osób
Niepełnosprawnych

ETYCZNY HANDEL

»»
»»
»»
»»

PRAWA CZŁOWIEKA

»» Ochrona Przed Naruszaniem Praw Człowieka

WSPARCIE DLA MNIEJSZYCH
PRZEDSIĘBIORSTW

»»
»»
»»
»»
»»

Zgodność Ze Specyfikacjami Technicznymi
Zgodność Z Kryteriami Eksploatacyjnymi
Odpowiedzialność Społeczna Korporacji
Dobrowolne Zobowiązanie Przestrzegania Wartości Oraz Norm
Społecznych

Odpowiedni Czas Na Przygotowanie Ofert
Zagwarantowanie Zapłaty Na Czas
Uproszczenie Wymagań Kwalifikacyjnych
Ogłaszanie Możliwości Podwykonawstwa
Podział Przetargów Na Partie
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STRATEGIA W DZIAŁANIU
Wdrażanie strategii różni się w zależności od

Dobrą ilustracją tego zagadnienia jest promowanie przez Niemcy tzw.
Werkstatten, czyli zakładów pracy chronionej dla niepełnosprawnych

państwa i władzy, co odzwierciedla różnice

i niewidomych, które są traktowane preferencyjnie w kontraktach na
zamówienia, o które konkurują.

w interpretacji prawa, w normach lub po prostu
Są one często posiadane w części przez gminy, które przydzielają im

priorytety głosujących. Zamiast tworzyć nowe

bezpośrednio mniejsze kontrakty. Jeżeli w przetargach ich oferty wynoszą
do 15% powyżej najniżej ceny oferowanej przez oferenta, należy im udzielić

rynki, kwestie społeczne mogą wręcz działać

preferencji6. Wygląda jednak na to, że dotychczas zakłady typu Werkstatten
musiały dochodzić tego prawa w sądach, jako że zamawiający wydają się

jako bariera i wymagać precedensów prawnych

mieć większe zaufanie do konwencjonalnych wykonawców7. Choć każdy
zakład typu Werkstatt może wnioskować o taki przywilej z dowolnego kraju

aby otwierać możliwości.

UE, jedynie kilka stosownych kontraktów wydaje się być powyżej progu
przetargowego UE i nie jest jasne jak wymagane certyfikowanie zakładu jako

Niektóre rządy stworzyły prawa i przepisy, w których zostały uwzględnione

Werkstatt może zostać skopiowane w innych krajach członkowskich.

kwestie społeczne w obrębie zamówień publicznych. Na przykład Sekcja
508 amerykańskiej Ustawy o Rehabilitacji5 jest normą mającą gwarantować

W Danii środki promowania bezrobotnych zostały włączone do warunków

przydatność i dostępność technologii zamawianych przez podmioty

umownych dla usług uwzględniających wysokie lokalne zatrudnienie, m.in.

publiczne dla niepełnosprawnych obywateli - zaczynając od stron

do czyszczenia, cateringu, zbierania odpadów oraz usług administracyjnych.

internetowych a kończąc na urządzeniach - oraz ustalać procedurę efektywnej

Wykonawcy dostają dotacje wynoszące do 50% kwoty wynagrodzeń.

certyfikacji dla każdego komponentu przed rozważeniem jego dostawy.
Niemcy są największym rynkiem zamówień publicznych w Europie wydają na nie corocznie ponad 420 miliardów euro. Jednocześnie mają
najniższy odsetek przetargów publikowanych w całej UE - wynosi on tylko
7,2%. Pod względem politycznym poglądy dotyczące tego, czy dosyć już
skomplikowane warunki podane w przepisach dotyczących zamówień są
bardziej funkcjonalne w kwestii osiągania celów społecznych, są podzielone.

ZAMÓWIENIA SPOŁECZNE W LONDYNIE
ZAMÓWIENIA
SPOŁECZNE
W LONDYNIE

5. section508.gov

352 STAŻY
650 PRAKTYK
/ 4,7 MILIARDA EURO

6. Aneks 1, Niemieckie Prawo Socjalne, Księga

7. “Gleiches Recht fur Alle”, Werkstatt: Dialog

IX Paragraf 141

6.2009

1 STAŻ
2 PRAKTYKI
/ 14 MILIONÓW
EURO

8. DR oraz Ekstrabladet (2007)
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w charakterystycznych budynkach, takich jak Duńska Opera Narodowa.

EGZEKWOWANIE, SPRAWDZANIE
I KONTYNUACJE

Dziennikarze śledczy ujawnili, że materiał ten, dostarczany za niski koszt

Kwestie społeczne są rzadko przedmiotem zamówień publicznych. Są

w wysokości 30-50 euro/m2 został wyprodukowany w niebezpiecznych

natomiast

warunkach pracy w Chinach, podczas gdy ten sam rodzaj kamienia

klauzulach o podwykonawstwie.

Pojawiły

się

skandale

związane

z wykorzystaniem

granitu

często

odzwierciedlone

w wykonywaniu

kontraktów

lub

pochodzący z Europy kosztowałby 150 euro / m2 8. W wyniku tego kwestie
społeczne dotyczące warunków pracy w ramach łańcuchów zaopatrzenia

Kupujący nie mają zazwyczaj możliwości monitorowania wykonywania

zyskały na ważności.

zobowiązań

w ramach

łańcucha

zaopatrzeniowego,

w szczególności

w państwach trzecich. Aby pokazać warunki pracy u azjatyckich dostawców
Holandia opublikowała 5-letni plan mający na celu uzyskania zgodności

potrzebni byli duńscy i szwedzcy aktywiści. Ujawnienie skandalu jest

z zasadami zrównoważenia dla 100% jej corocznych wydatków publicznych

głównym współdzielonym ryzykiem zarówno dostawców jak i nabywców.

wynoszących 40 miliardów euro9.
Szwecja opracowuje różnorodne narzędzia, takie jak CSR-Compass11,
Na poziomie władz lokalnych, organizacja Greater London Authority promuje

narzędzia kontynuacji ulepszeń oraz raportowe, a także kontrole zgodności

odpowiedzialność społeczną w ramach swoich wydatków na zamówienia

w partnerstwie z międzynarodowi organizacjami pomagającymi zmienić

wynoszących 4,7 miliarda euro, głównie w celu rozbudowania personelu

kwestie społeczne w konkretne wymagania.

dostawców aby zapewnić szkolenia i miejsca pracy dla bezrobotnych
i społecznie wykluczonych obywateli10.

DZIEJE NIEMIECKIEJ PARTII ZIELONYCH I TEMATY PRZEZ NIĄ PORUSZANE
1970
5,1%

KRAJ ZWIĄZKOWY BREMA, 1979

KWESTIE NUKLEARNE

1,5%

KRAJ, 1980

PRAWA GEJÓW

5,6%

KRAJ, 1983

PRAWA OBYWATELSKIE

8,2%

PARLAMENT EUROPEJSKI, 1984

8,3%

KRAJ, 1987

CZERNOBYL

5%

KRAJ, 1990

IMIGRACJA

7,3%

KRAJ, 1994

GLOBALNE OCIEPLENIE

6,7%

KRAJ, 1998

DYSKRYMINACJA

8,6%

KRAJ, 2002

8,1%

KRAJ, 2005

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

16,5%

WYBORY KRAJU ZWIĄZKOWEGO BREMA, 2007

MOBILNOŚĆ

10,7%

KRAJ, 2009

18,5%

SONDAŻ KRAJOWY, 2010

24,2%

KRAJ ZWIĄZKOWY BADENIA-WIRTEMBERGIA, 2011

FUKUSHIMA

9. Holenderski Krajowy Plan dla

10. Centralny Zespół ds. Odpowiedzialnych

11. Szwedzka Rada Zarządzania Środowiskiem

Zrównoważonych Zamówień, Ministerstwo

Zamówień, Greater London Authority Group

(SEMCo) csr-kompassen.se

Spraw Gospodarczych, SenterNovem (2007)
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MOŻLIWOŚCI
Wdrażanie strategii różni się w zależności od państwa i władzy, co odzwierciedla różnice
w interpretacji prawa, w normach lub po prostu priorytety głosujących. Zamiast tworzyć nowe
rynki, kwestie społeczne mogą wręcz działać jako bariera i wymagać precedensów prawnych aby
otwierać możliwości.

WARTOŚĆ DETALICZNA PRODUKTÓW Z CERTYFIKATEM FAIRTRADE W EURO12
900.000
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12. Szacunki FairTrade International dotyczące
produktów sprzedawanych z certyfikatem
sprawiedliwego handlu Fairtrade.

2006

2007

2008

2009

Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Niemcy
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Holandia
Szwajcaria
Włochy
Hiszpania
USA
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SKUTKI SPOŁECZNE CEN

Uniwersalne projektowanie może także odkryć możliwości na rynkach

Biorąc pod uwagę, że kwestie społeczne mają szeroki i czasem pośredni

rozciągających się na przestrzeni pomiędzy usługami publicznymi a

wpływ na zakup lub prowadzą do ewolucji rynków bez wyraźnego

konsumpcją prywatną. Biorąc pod uwagę, że na całym świecie jest 650

odniesienia statystycznego, trudno jest określić ilościowo ich wyraźne

milionów niepełnosprawnych osób13, dostępne produkty dostarczane przez

możliwości gospodarcze w kwestii zamówień publicznych. Jednak pewne

sektor publiczny mogą być jedynie jednym z aspektów Państwa potencjału

trendy z powiązanych rynków, takie jak zgodność towarów z zasadami

rynkowego.

sprawiedliwego handlu mogą posłużyć do zilustrowania potencjalnej
korzyści dla dostawców, którzy aktywne uwzględniają środki zapewniające

Astando,

dostawca

systemu

dostępności

dla

pieszych

e-Adept,

odpowiedzialność społeczną w swoich usługach oferowanych rządom.

dostosowanego do potrzeb 161 milionów niewidomych i niedowidzących
osób na całym świecie14 pilotuje rozwiązanie dla Miasta Sztokholm, którego

Choć na mocy Dyrektyw UE domaganie się przez władze zamawiające

roczny koszt wynosi 369 000 euro, a bezpośredni zwrot gospodarczy - 17

konkretnego certyfikatu jest nielegalne, kryteria wykonawcze większości

milionów euro. System e-Adept zrewolucjonizował rynek, którym wcześniej

certyfikatów takich jak Fairtrade mogą zostać zastosowane w specyfikacjach

zajmował się personel usług socjalnych, wykonawcy transportowi oraz

technicznych. Dlatego też spełniając niektóre lub wszystkie z takich

fizjoterapeuci, poprzez skonsolidowanie oszczędności i korzyści uzyskanych

kwestii społecznych dostawcy mogą a) wejść do uprzywilejowanej małej

przez władze zamawiające w alternatywną propozycję biznesową wartą

grupy kwalifikujących się dostawców, b) zostać zakwalifikowani do

rocznie 35 miliardów euro w skali globalnej15.

składania wariantów w przetargach oraz b) mieć silną pozycję w dialogach
zamawiających w kwestii spełniania wyższych standardów oraz brania pod

BUDOWANIE SWOJEJ MARKI FIRMOWEJ I
PRACOWNICZEJ

uwagę kwestii społecznych. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te czynniki

Cele społeczne w zamówieniach publicznych autorstwa Komisji Europejskiej

powinny w połączeniu zmniejszyć niektóre naciski w kwestii kosztów

wzywają do ‘Dobrowolnej Odpowiedzialności Społecznej Firm’, co nie

poprzez wyłączenie dostawców niskokosztowych oraz zmniejszenie kręgu

stanowi zobowiązania prawnego, lecz niematerialny cel, który może

prawdopodobnych dostawców. Firmy planujące i projektujące swoje

mieć sens biznesowy. Przyciąganie wysoce zmotywowanych i zdolnych

łańcuchy zaopatrzeniowe zgodnie z wysokimi standardami etycznymi

pracowników jest w tak samo dużym stopniu korzystne dla budowania

i

kultury odpowiedzialności społecznej16 jak zdolność zakwalifikowania się do

przedzamówieniowych

środowiskowymi

pozwalającą

prawdopodobnie

podnosić

zbiorą

oczekiwania

korzyści

w

władz

przypadku

zamówień publicznych zaprojektowanych tak, aby zmaksymalizować

etycznych zamówień publicznych.

ich skutki społeczne. W szczególności aspekty równości płci, integracji
osób z mniejszości, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych (szczególnie

Z badań wynika, że odpowiedzialność społeczna firm jest czynnikiem

w dostawach lokalnych) oraz zagwarantowanie godnych warunków pracy

wpływającym na zaangażowanie pracowników, przyciąganie i zatrzymywanie

we wszystkich częściach łańcucha zaopatrzeniowego wydają się być

talentów oraz motywację. To z kolei przejawia się w ogólnej misji i wartościach,

priorytetami w perspektywie krótkoterminowej.

czyniąc firmę marką rozpoznawaną przez składających zamówienia publiczne
dzięki różnym rodzajom zaangażowania

NOWE RYNKI POPRZEZ PROJEKTOWANIE I
DOSTĘPNOŚĆ
Projektowanie jest kolejnym kluczowym czynnikiem umożliwiającym
rozwój i sprawdziło się wielokrotnie w otwieraniu i rewolucjonizowaniu
rynków. Zasady Projektowania Uniwersalnego lub Projektowania dla
Wszystkich można znaleźć w specyfikacjach technologicznych, takich jak
przedstawione wcześniej wymagania amerykańskiej Sekcji 508. Spółki
integrujące dostępność dla wszystkich ze swoimi produktami i usługami
mogą wynajdować nowe rozwiązania tworzące nowe propozycje wartości
oraz rynki. Ponadto, projektowanie może działać jako czynnik różnicujący
w ocenie wydajności funkcjonalnej oraz obejmować kalkulacje kosztów
cyklu życia tam, gdzie to istotne. Zdolność ochrony własności intelektualnej
projektów może dodatkowo zwiększyć wartość inwestycji w uniwersalne
projektowanie.

13. Konwencja Narodów Zjednoczonych w
sprawie Praw Osób Niepełnosprawnych (2007)

14. WHO

15.”Connected cities: your 256 billion euro

16. “Using corporate social responsibility to win

dividend”, Royal College of Art & Design (2010)

the war for talent”, Bhattacharya, Sen, Korschun,
MIT Sloan Management Review, Zima 2008
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DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH
I NIEDOWIDZĄCYCH W SZTOKHOLMIE
Miasto odkryło, że zbieżność jej planu

Astando, średniej wielkości firma odpowiedzialna za bazę danych dróg
miasta otrzymała w ramach swojej umowy ramowej zlecenie na opracowanie

dostępności oraz nowych technologii

cyfrowej sieci dróg dla pieszych oraz powiązanych z nią usług.

rozwijanych w mieście mogłoby stworzyć

Sztokholm połączył zgodę na wyniki dwóch spotkań konsultacyjnych,
w których

zupełnie nowe rozwiązanie: e-Adept,

uczestniczyły,

między

innymi,

Krajowe

Stowarzyszenie

dla Niewidomych oraz gazeta dla niewidomych i niedowidzących.
Zaprezentowano pomysły dotyczące pomocy nawigacyjnych w telefonach

opracowany przez Astando, dokonuje

komórkowych, zapraszając jednocześnie uczestników do ich komentowania.
Niedługo potem Astando zlecono przeprowadzenie projektu pilotażowego

transformacji życia tysięcy niewidomych

razem ze swoimi podwykonawcami z MoSync, mającego na celu zbadanie
możliwości nawigacji za pomocą telefonu komórkowego oraz bazy danych

i niedowidzących obywateli.

dróg dla pieszych.

Rada Miasta Sztokholm zadeklarowała w 1999 roku swoją intencję stania

W międzyczasie Szwedzka Agencja ds. Poczty i Telekomunikacji rozpoczęła

się najbardziej dostępną stolicą na świecie do roku 2010. Aby osiągnąć

badania nad pomocami nawigacyjnymi dla osób niepełnosprawnych

ten cel, rozpoczęto w Sztokholmie program Easy Access (Łatwy Dostęp),

dostępnymi w Szwecji. Easy Access, podobnie jak projekty w Mieście Malmo

z jednoczesnym

sztokholmską

(z Regis i Wayfinder Systems) oraz regionie Dalarna (Handitek oraz The

Administrację Nieruchomościami i Ruchem. Na początku dokonano inwestycji

Teknikdalen Foundation), przyciągnął sporo uwagi. Agencja zaoferowała

w fizyczne dostosowanie przejść dla pieszych, przystanków autobusowych

fundusze rozwojowe pod warunkiem współpracy grup i stworzenia przez nie

i placów zabaw oraz instalację ramp lub urządzeń słuchowych w budynkach

otwartych usług, uruchamiając tym samym rozwój programu e-Adept.

wdrażaniem

różnych

środków

przez

publicznych.
Jako cel rozwoju Sztokholm określił wymaganie, aby telefon komórkowy
Jednakże te środki w ramach programu Easy Access nie spełniły potrzeb

stał się pomocą nawigacyjną dla niepełnosprawnych użytkowników, nie

osób niewidomych i niedowidzących, stanowiących potrzeby około 1,7%

podając przy tym szczegółów technicznych. Praca rozwojowe zaangażowały

ludności świata, i osoby te wnioskowały o lepsze rozwiązania. W wyniku tego

ściśle niepełnosprawnych użytkowników końcowych, a na wiosnę 2011 roku

rozpoczęto w 2005 toku program cyfrowej sieci dla pieszych (obecnie znany

rozpoczęły się próby, w których 20 pozostawionych bez opieki użytkowników

jako e-Adept).

testowało program e-Adept.
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MODEL BIZNESOWY, KTÓRY OTWORZY RYNKI
I ROZPOWSZECHNI KORZYŚCI

Programy pilotażowe w Sztokholmie wykazały, że bezpośredni wpływ
gospodarczy programu e-Adept na niewidomego lub niedowidzącego

Własność wyników projektu została wyjaśniona za pomocą umowy

obywatela wynosi około 940 euro rocznie, a dla miasta jako całości wynosi

podpisanej w 2010 roku przez wszystkich inwestorów (Miasto Sztokholm,

2 200 euro w korzyściach dla gospodarki przypadających na użytkownika.

Szwedzką Agencję ds. Poczty i Telekomunikacji, Szwedzką Administrację

Wynika z tego, że e-Adept ma wielką wartość dla miast. Programy pilotażowe

Transportową oraz Astando), która uczyniła ich wspólnymi właścicielami

w Sztokholmie wykazały, że program e-Adept przyniósłby Sztokholmowi zysk

kodu źródłowego oraz wyników projektu.

17 milionów euro przy rocznym koszcie utrzymania wynoszącym tylko 370
000 euro.

Model biznesowy Astando polega na rozpowszechnianiu rozwiązań
opracowanych w jednym mieście do innych miast w celu zwiększenia

Miasta wydają się mieć następujące trudności w zastosowaniu rozwiązania

oddziaływania oraz podzielenia kosztów kontynuacji rozwoju oraz

takiego jak e-Adept:

konserwacji. Umowa w sprawie eksploatacji przez wszystkich właścicieli
gwarantuje, że oprogramowanie może być rozpowszechniane do innych

1. Przydzielenie budżetu na utworzenie bazy danych dróg dla pieszych

miast bez opłat licencyjnych.

2. Obsługa niewywołanych rozwiązań takich jak e-Adept w celu

Miasta przystępujące do uczestnictwa finansują swój udział w utrzymaniu

3. Wyznaczenie odpowiedniej osoby do przeprowadzenia procedury

danych oraz biorą odpowiedzialność za promowanie rozwiązania poprzez

4. Przydzielenie odpowiednio zmotywowanych osób w celu

uruchomienia procesu zamówienia

swoje wewnętrzne procedury wdrożeniowe. Miasta mogą utrzymywać
swoje własne funkcje serwerowe lub zawrzeć umowę z dostawcą usług,
także z Astando. Wykorzystane mogą być dowolne telefony Nokia ostatniej
generacji,

będące

urządzeniami

preferowanymi

dla

przezwyciężenia barier wewnętrznych
5. Pomiar kosztu całego cyklu życia oraz korzyści przynoszonych przez
program e-Adept.

użytkowników

Krótko mówiąc, innowacja w większości miast jest stłamszona przez

niewidomych i niedowidzących z powodu posiadanie przez nie syntezatora

preferowanie w zamówieniach pozornie bardziej przewidywalnych rozwiązań

mowy Acapela.

tradycyjnych, podobnych do poprzednich inwestycji.

EKOLOGICZNE FUNDUSZE DLA UZDROWIENIA GOSPODARCZEGO5

HOLANDIA

SZWECJA

Malmö, Borlänge, Västerås, Örebro ,
Töreboda, Falköping, Skara, Linköping,
SZtokholm, Borlänge, Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje, Tyresö

STOWARZYSZENIA
NIEWIDOMYCH

USA

NOWY JORK

HISZPANIA
SAN CUGAT
ONCE

NIEMCY

HAMBURG, STOWARZYSZENIA
NIEWIDOMYCH

WIELKA BRYTANIA

ATCARE, KILKA MIAST W ANGLII ORAZ
WŁADZE LOKALNE W SZKOCJI, PRZEDSTAWICIELE NIEWIDOMYCH
17. “Connected Cities: Your 256 Billion Euro
Dividend”, Royal College of Art (2010)

AUSTRALIA
BRISBANE
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PLACE ZABAW DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU:
ZAKUP WIZJI SPOŁECZNEJ
Firma Lappset zgłosiła się do klientów kupujących place zabaw z pomysłem, że mogą to być nie
tylko miejsca dla dzieci, ale również ośrodki społeczne dla osób w każdy wieku - od 0 do 100
lat. Władze lokalne w Hiszpanii były pierwszymi, które przyjęły tę wizję zamawiając nie tylko
wyposażenie, lecz całą koncepcję społeczną mającą realne oddziaływanie.
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Grupa Lappset jest średniej wielkości rodzinną międzynarodową firmą z

Choć przedmiot zamówienia był technicznie porównywalny z placem zabaw,

Finlandii produkującą wyposażenie dla placów zabaw na świeżym powietrzu

rozwiązanie obejmowało zaprojektowanie i połączenie zmontowanych

z zastosowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska oraz

komponentów tak, aby zmaksymalizować oddziaływanie społeczne w ramach

wytrzymałości, z racji bycia dostawcą wyposażenia o przedłużonej trwałości

wspólnoty. Ponadto, Lappset uwzględnił działania treningowe, w ramach

do zastosowań pozadomowych.

których firmowy fizjoterapeuta Lappset wyszkolił lidera ośrodka opieki
dziennej w Santa Coloma de Gramanet tak, aby stał się on wykwalifikowanym

Aby

utrzymać

swoją

przewagę

konkurencyjną

jako

producenta

instruktorem dla swojej klienteli seniorów.

wysokowartościowego, Lappset inwestuje w działania badawcze oraz
innowacyjne aby na wczesnym etapie odpowiadać na główne trendy

W roku 2006 Diputacion de Barcelona, stowarzyszenie władz lokalnych w

w społeczeństwie w partnerstwie z agencją badawczą oraz klientami

prowincji Barcelona, zamówiło 35 instalacji Senior Sport. Stowarzyszenia

rządowymi. W ten sposób Lappset zapewnia sobie ciągły dialog z klientami

zamawiają zazwyczaj sprzęt hurtowo, z perspektywą zapewnienia rozwiązań

aby uczyć się i dzielić nowymi spostrzeżeniami wpływającymi na oczekiwania

dla starzejącego się społeczeństwa oraz uzupełniania usług centrów opieki

stawiane w zamówieniach.

dziennej aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu.

Jeden z programów badawczych zaprosił dzieci i seniorów do wzięcia udziału

W 2010 roku sprzęt Senior Sport dostarczono do trzech z czterech prowincji

w badaniu dotyczącym tego, jak międzypokoleniowe grupy mogłaby razem

w Katalonii i czyniony jest znaczny postęp w kwestii tworzenia na podstawie

bawić się i ćwiczyć. Wyniki były imponujące i wskazywały na wiele korzyści dla

dużego oddziaływania osiągniętego przez pierwsze wdrożenia w celu

zdrowia, niezależności oraz więzi międzypokoleniowych. Badania wykazały

dotarcia na szersze rynki hiszpańskie oraz międzynarodowe.

ponadto, że ćwiczenia stymulują zdrowie psychiczne i fizyczne we wszystkich
grupach wiekowych. Gdy się starzejemy, zwiększa się potrzeba utrzymania
zdolności koordynacyjnych, równowagi i siły mięśni bez stresu oraz nacisku
na wyniki. Aktywność na świeżym powietrzu ożywia ponadto nasze zmysły.

PRZEWAGA KONKURENCYJNA POPRZEZ
PRZEDEFINIOWANIE ODDZIAŁYWANIA
SPOŁECZNEGO
Firma Lappset nie podążyła za trendami w zamówieniach, lecz zamiast

W wyniku tego projektu oraz w oparciu o doświadczenia uczestniczących w

tego postanowiła poprowadzić rynek w kierunku zwrócenia się ku nowemu

nim seniorów, firma zaczęła rozwinąć serię sprzętu do ćwiczeń na świeżym

obszarowi stanowiącemu jedną z głównych kwestii społecznych. Koncentrując

powietrzu dla seniorów, która dziś ma nazwę Senior Sport Equipment (Sprzęt

się na starzejącym się społeczeństwie jako nowym temacie i uruchamiając

Sportowy dla Seniorów).

swoją koncepcję 0-100, firma Lappset pomogła swoim klientom przemyśleć
na nowo, co może dać sprzęt do rozrywki na świeżym powietrzu i tym samym

Koncepcja Lappset dla obywateli w podeszłym wieku obejmuje zestaw

usytuowała się jako gracz wykonujący pierwszy ruch na otwartym szeroko

produktów Senior Sport, poświęcony grupom użytkowników w wieku od 65

rynku.

lat, instalację, instrukcje treningowe oraz usługi poradnicze. W czerwcu 2005
roku, po około dziesięciu miesiącach dialogu na temat potrzeby zaoferowania

Reportaże

mediów,

zadowoleni

obywatele

oraz

oferowanie

usług

przez władze lokalne Santa Colom de Gramanet bardziej angażujących usług

uzupełniających dostarczany sprzęt - to wszystko przyczyniło się

dbających o dobre samopoczucie seniorów, Lappset wygrał zlecenie na

do szybkiego wstępnego sukcesu, jednak miało to też wsparcie firmy mające

pierwszą instalację wyposażenia Senior Sport.

strategię zrównoważenia środowiskowego oraz rozliczalny łańcuch wartości
spełniający inne wymagania społeczne i etyczne.
Co więcej, firma Lappset otworzyła nowy rozdział Projektowania dla
Wszystkich poprzez zaprojektowanie wyposażenia, które służy nie tylko
seniorom czy dzieciom, lecz jest chętnie użytkowane przez wszystkie
pokolenia.
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OKRĘG SZTOKHOLM: RYZYKO BIZNESOWE
I WARTOŚĆ ODPOWIEDZIALNEGO ZAMÓWIENIA
Firma Instrumenta AB dostarczyła rękawice

podwykonawców, przeprowadzając wywiady z pracownikami oraz zarządem
i sprawdzając certyfikaty inspekcyjne.

chirurgiczne wytworzone w Pakistanie zgodnie
Zgodność została sprawdzona także w samej firmie Instrumenta poprzez

z warunkami Kodeksu Postępowania Okręgu

wymaganie istotnych dowodów przyjęcia warunków zarówno przez nią samą
i jak przez jej dostawców.

Sztokholm. Niezależna kontrola wyrywkowa
Kontrola

odkryła naruszenia zgodności, co uruchomiło

wyrywkowa

poskutkowała

następującym

raportem

podsumowującym:

kontynuowany program ulepszeń w celu

PARAGRAF SZTOKHOLMSKIEGO KODEKSU
POSTĘPOWANIA

zmniejszenia ryzyka w przyszłości.

1. Prawa człowieka

●

○

○

2. Prawodawstwo krajowe

○

○

●

3. Praca dzieci

○

●

○

4. Praca przymusowa

●

○

○

umawiająca się sprawdza zgodność.

5. Dyskryminacja

●

○

○

SwedWatch, organizacja non-profit monitorująca etyczne zamówienia oraz

6. Wynagrodzenia oraz godziny
pracy

○

○

●

7. Wolność stowarzyszania się
oraz organizacji pracy

○

●

○

używanych przez organizacje publiczne19.
Instrumenta AB, szwedzkie przedsiębiorstwo z grupy małych i średnich,

8. Środowisko

○

○

●

9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

○

○

●

Rada Okręgu Sztokholm wdrożyła Kodeks Postępowania w roku 2007

18

jako część swoich warunków umownych dla wszystkich dostawców.
Utworzyło to część programu pilotażowego zrównoważonych zamówień,
przeprowadzanego wspólnie z dwoma innymi głównymi szwedzkimi
okręgami. Wszyscy dostawcy muszą podpisać się pod warunkami określonymi
w Kodeksie Postępowania dla wszystkich części swojego łańcucha dostaw
oraz mogą podlegać wyrywkowym kontrolom, podczas których władza

postępowanie firm ujawniła w 2007 roku poważne etyczne przewinienia
w branży przyrządów medycznych, co doprowadziło do zwiększenia
świadomości publicznej w temacie pochodzenia towarów powszechnie

zdobyło kontrakt na dostawę rękawic chirurgicznych dla rady Okręgu
Sztokholm, deklarując przy tym spełnianie warunków Kodeksu Postępowania
obecnych w kontrakcie. W 2010 SwedWatch zlecono przeprowadzenie kontroli
zgodności z Kodeksem Postępowania. Szczególną uwagę poświęcono roli
Pakistańskich dostawców rękawic, mających siedzibę w mieście Sialkot, na
którym skoncentrowały się ujawnione w 2007 przez SwedWatch informacje

● Zgodnie z Kodeksem
● Ryzyko odstępstw
● Stwierdzono odstępstwa

o ryzyku istniejącym w łańcuchu zaopatrzenia w proste produkty medyczne,
co obejmowało ryzyko pracy dzieci.

Przy istotnych dowodach niezgodności, Rada Okręgu Sztokholm była
uprawniona do rozwiązania kontraktu z Instrumenta z powodu istnienia

Kontrola zgodności została przeprowadzona we współpracy z pakistańskimi

poważnego naruszenia warunków Kodeksu Postępowania. W bezpośrednim

organizacjami pozarządowymi, które złożyły wizyty u dostawców oraz ich

wyniku kontroli zgodności nie przedłużono kontraktu z firmą Instrumenta,

18. "Social responsibility in procurement.

19. "The dark side of health care", SwedWatch

Code of conduct for suppliers” Rada Okręgu

(2007)

Sztokholm, Rada Regionu Skane oraz Region
Vastra Gotaland (2010)

Społeczne zamówienia publiczne

42

który zamiast tego został przyznany firmie Tillquist, konkurentowi, którego

Koniec końców Rada Okręgu Sztokholm musiała wybrać drugiego

propozycja zajęła drugie miejsce pod względem wartości w początkowym

najtańszego dostawcę (Tillquist), który wprowadził środki pozwalające

przetargu. Rada Okręgu Sztokholm poczuła się pewniej współpracując

mu zachować zgodność z Kodeksem Postępowania. Sugeruje to, że biorąc

z Tillquist, jako że firma ta została również zdemaskowana przez raport

pod uwagę, iż społeczne standardy zamówień zaczynają stanowić normę,

SwedWatch z roku 2007 i od tamtej pory wdrożyła program ciągłych ulepszeń

możliwy może stać się ruch w kierunku akceptowalnego uwolnienia cen.

zapewniający dowód postępu w kierunku większej odpowiedzialności

SWEDWATCH ZALECA ZADANIE DOSTAWCOM
NASTĘPUJĄCYCH PYTAŃ:

społecznej.
SwedWatch zalecało, aby władze umawiające się nie zrywały kontraktów
z firmami niezachowującymi zgodności, lecz raczej pracowały z nimi wspólnie
w celu rozwiązania problemów. Instrumenta wykorzystała tę sytuację jako
okazję do wprowadzenia serii reform swojej działalności a także działalności
swoich dostawców i tym samym zapewniła sobie dobrą pozycję w przyszłych
przetargach publicznych.

1. Czy posiadają Państwo osobę na poziomie zarządzania odpowiedzialną
za wymagania etyczne i społeczne?
2. Czy posiadają Państwo wiedzę na temat tego gdzie wytwarzane są
produkty dostarczane na mocy kontraktu?
3. Czy Państwa wymagania obejmują główne konwencje
Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Artykuł 32 Konwencji
Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka (UNCRC), krajowe prawa

WSPÓŁPRACUJ: KONTROLUJ, UCZ SIĘ,
ULEPSZAJ, DOWIEDŹ ZGODNOŚCI
Choć

wiele

władz

wdrażających

działania

w

ramach

dotyczące bezpieczeństwa i pracy oraz zasady dotyczące płacy
minimalnej?
społecznie

odpowiedzialnych zamówień zgłasza, że jest dla nich bardzo trudne zebranie
dowodów zgodności od podwykonawców w dolnych częściach łańcucha
zaopatrzeniowego w krajach trzecich, kontrole zgodności SwedWach
wykazały skuteczny mechanizm pozwalający na ujawnienia warunków
i rzeczywistej sytuacji oraz spowodowały, że niezachowujący zgodności

4. Czy wymagania społeczne są częścią Państwa kontraktów z
dostawcami?
5. Czy sprawdzili Państwo swoich dostawców pod kątem ich
odpowiedzialności społecznej?
6. Czy ustalili Państwo cel i ustalili harmonogram rozwiązywania
ewentualnych znanych problemów?

dostawcy dokonali przeglądu swoich procedur.

7. Czy pracują Państwo w jakikolwiek sposób w celu przeciwdziałania

W tym samym czasie procedura ta zwróciła także uwagę na typowe warunki,

8. Czy dostosowali Państwo swoją działalność tak, aby umożliwić

dyskryminacji związków zawodowych u dostawców?
które utrudniają starania mające na celu zwiększenie zgodności, takie jak
fakt, że ceny dla producentów nie zwiększyły się od 1982 roku, co powoduje
znaczną presję gospodarczą przeszkadzającą w przyjmowaniu środków
ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i pracy.

dostawcom spełnienie wymagań społecznych?
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ZALECENIA
Należy włączyć kwestie społeczne do

Należy wybrać i przyjąć pojawiające się

projektowania i dostaw

kluczowe normy i certyfikaty

Prosimy rozważyć, czy Państwa firma oraz produkty są odpowiedzialne

Należy zaplanować zgodność z pojawiającymi się certyfikacjami produktów

społecznie i czy mogliby Państwo wzmocnić zgodność z oczekiwaniami

i usług, które są wykorzystywane jako punkty odniesienia przez władze

stawianymi przez publicznych zamawiających poprzez wprowadzenie w

publiczne, np. certyfikat sprawiedliwego handlu Fairtrade, w celu zbudowania

większym stopniu kwestii społecznych do Państwa projektów, dostaw,

portfolio dowodów Państwa społecznie odpowiedzialnej działalności.

zaopatrzenia oraz działalności operacyjnej.

Konieczne jest zrozumienie wartości i integralności różnych certyfikatów projekt State of Sustainability Initiatives (Inicjatywy Stanu Zrównoważonego)

Ważne jest zaplanowanie premii, jaką rynek

ma na celu dostarczenie porównań i wskazówek20.

zapłaci za odpowiedzialność społeczną

Należy wybierać rynki wczesne i pionierskie

Należy zaplanować rolę kwestii społecznych w wartości dodanej przez

Jeżeli Państwa produkty mają wysoki stopień integralności społecznej

Państwa produkty i usługi oraz dokładnie przestudiować swój segment rynku

należy rozważyć, które rynki są pionierami w odpowiedzialnych społecznie

aby rozpoznać , czy osiągnięto wyższe ceny w tych zamówieniach w Państwa

zamówieniach publicznych a które z nich są tymi, które podnoszą ten temat

obszarze, które oceniły odpowiedzialność społeczną.

w celu wyznaczenia priorytetów dla wejścia na rynek.

Należy zaangażować klientów w dialog o

Budujcie Państwo swoją markę

wartości zamówienia społecznego w pełnym

oraz przyciągajcie talenty poprzez

jego okresie życia

odpowiedzialność społeczną

Należy zaangażować klientów w dialog, wyjaśniając im wartość propozycji

Rozważcie Państwo czy przyjęcie strategii odpowiedzialności społecznej

zamówienia społecznego w całym jego okresie życia oraz zmotywować ich

firmy wdrożone w ramach Państwa organizacji może pomóc Państwa

do przyjęcia lepszych praktyk oraz oceny wydajności w skali pełnego okresu

działalności zdobyć nie tylko więcej kontraktów, lecz także umocnić jej markę

życia.

jako pracodawcy oraz jej ogólne uznanie.

Państwa działalność powinna zostać

Należy zbadać swój łańcuch zaopatrzenia

przekształcona poprzez uniwersalne

Należy wykorzystać kryteria lub normy społeczne w celu dokładnego
przeglądu własnego łańcucha zaopatrzenia, w tym podwykonawców

projektowanie

Państwa dostawców, oraz określić kluczowe ryzyka. Należy też przydzielić
odpowiedzialność kierownictwa za ulepszenia i zgodność.

Należy rozważyć, czy podejście oparte na uniwersalnym projektowaniu oraz
radykalnych innowacjach może prowadzić Państwa do zupełnie nowych i
bardziej zachęcających, wartościowych propozycji, za pomocą których będzie
możliwe a) otworzenie nowych rynków oraz b) przejście od zaopatrywania w
towary do rozwiązań o wysokim oddziaływaniu.

20. "The state of initiatives review 2010:
sustainability and transparency", IISD, IIED
(2010)
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WSTĘP
Innowacja jest coraz częściej elementem

Zmiana technologiczna: Rosnąca dostępność technologii takich jak Internet,
telefony komórkowe, pojazdy elektryczne oraz czujniki może radykalnie

planów rozwoju rządów w odpowiedzi na

przekształcić sektor usług i stworzyć nowe wydajności, skoki jakościowe
i nowe wyzwania.

wyzwania w zakresie zrównoważonego
Społeczeństwo się zmienia: Społeczności się starzeją, co oznacza, że

rozwoju, jakości oraz technologii. Innowacyjne

obciążenie finansowe kurczącej się populacji w wieku produkcyjnym jest
niemożliwe do zrównoważenia bez innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej,

zamówienia to zestaw narzędzi pozwalający

pomocy w życiu codziennym oraz terapii.

zakupić rozwój nowych rozwiązań lub postęp

Nowe Wyzwania: Migracja, internacjonalizacja oraz zmieniające się
prawodawstwo wymagają od organizacji publicznych zmian w procedurach.

tych już znanych poprzez badania i rozwój oraz
Zamówienia wspierające innowacyjność są postrzegane jako recepta na

innowacyjność.

uporanie się z całym pakietem wyzwań i winny oferować dużą możliwość
rozwoju firmom przyjmującym nowe technologie i usługi. Unia Europejska

Europa jest jedną z kilku gospodarek świata zainteresowanych tym, czy

ustanowiła sześć wiodących inicjatyw rynkowych1, w których wyzwania

tradycjonalne, oparte na kosztach i specyfikacjach zamówienia publiczne

pojawiają się razem z możliwościami dla firm pozwalającymi im na stanie się

są skuteczną metodą zdobywania rozwiązań dla potrzeb nabywania usług

światowej klasy konkurentami na głównych rynkach globalnych: e-zdrowia,

publicznych. W wyniku tego wdrożone zostały środki, które występują pod

zrównoważonej konstrukcji, tekstyliów ochronnych, produktów pochodzenia

ogólnym pojęciem zamówień wspierających innowacyjność, poszerzające

biologicznego, recyklingu oraz energii odnawialnych.

możliwości, jakie mają agencje publiczne w celu zakupu nie tylko gotowych
towarów, lecz także działań badawczo-rozwojowych oraz umożliwienia

Od strony technicznej, zamówienia wspierające innowacyjność są specjalną

producentom oferowania bardziej innowacyjnych rozwiązań.

formą interakcji pomiędzy nabywcą publicznym a producentem prywatnym,
co zazwyczaj skutkuje pewną formą dialogu. Różni się to od tradycyjnych

Niektóre trendy występują jednocześnie i stawiają innowację wysoko

przetargów opartych na kosztach, w których określone wcześniej parametry,

w planie strategicznym w celu osiągnięcia różnorodnych celów:

takie jak specyfikacje i cena, określają rezultat. Tradycyjne zamówienia
osiągają limit swoich możliwości, gdy rozwiązanie dla danego wyzwania jest

Jakość usług i doświadczenie: Władze muszą dostarczać najwyższej jakości

nieznane i musi zostać znalezione poprzez badania, rozwój, poszukiwania lub

usługi musząc jednocześnie uporać się z cięciami budżetowymi.

projektowanie procedur.

Konkurencyjność: Władze chcą bardziej konkurencyjnej gospodarki i chcą
wykorzystywać zamówienia publiczne w celu wspierania rozwoju nowych
rozwiązań dla globalnych rynków.
Wyzwania zrównoważonego rozwoju: Gospodarcze, środowiskowe
i społeczne oddziaływanie inwestycji wymaga bardziej zintegrowanych
rozwiązań.

1. http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/%23h2-1
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STRATEGIA W DZIAŁANIU
Międzynarodowe regulacje handlowe

Od rządów oczekuje się wzięcia pod uwagę posiadania własności intelektualnej
w negocjacjach

pozwalają rządom wykorzystywać

dotyczących

umów

zamówień

przedkomercyjnych,

zawieranych z dostawcami, aby zachęcić do rozpowszechniania innowacji na
rynku w zamian za obniżki kosztów rozwoju.

nadzwyczajne procedury w celu zamawiania
Flandria, Wielka Brytania, Belgia oraz Holandia są już aktywnymi

innowacji. Rządy państw są na różnych etapach

użytkownikami tej procedury, podczas gdy kraje takie jak Szwecja i Finlandia
obecnie dokonują rewizji wdrożenia. Rynki biorące pod uwagę jej przyjęcie

przyjmowania lub wdrażania strategii, tworząc

prawdopodobnie uruchomią programy pilotażowe w nadchodzących latach.

zróżnicowany rynek z kilkoma głównymi

Procedura Negocjacji3 (patrz strona 18) może promować innowacje poprzez
zezwolenie zamawiającemu na skonsultowanie się z kilkoma producentami

możliwościami.

w celu określenia ostatecznego wykonawcy poprzez konsultacje i negocjacje,
o ile: a) przetargi są nieregularne lub nieakceptowalne; b) dostawcy nie mogą

Poza przemysłem obronnym doświadczenia w ramach innowacyjnych

ustalić ceny; lub c) kontrakt dotyczy badań, prób lub rozwoju4.

zamówień pozostają ograniczone, co oznacza, że ustalono jedynie kilka
Dialog Konkurencyjny został wprowadzony w 2004 roku jako nowa

precedensów i problemów prawnych.

procedura, które miała być stosowana w złożonych projektach, w których
Unia Europejska ma aktywną rolę poprzez swoje programy wspierające

wszystkie aspekty zamówienia muszą być przedyskutowane z kandydatami.

konkurencyjność, innowacje, przyjmowanie się technologii, energię oraz

Dialog jest prowadzony na bardzo wczesnym etapie procedury zamówienia,

zrównoważony rozwój. Programy takie zapewniają fundusze dla agencji

indywidualnie, z kilkoma dostawcami, zanim zostanie sporządzona podstawa

rządowych, które współfinansują lub w pełni finansują zamówienia innowacji,

dla przetargu. Uczestnicy są zapraszani i wybierani na podstawie dokumentu

wdrożenia pilotażowe lub szkolenie agencji rządowych w stosowaniu

opisowego. Mogą być opłacani za swój wysiłek w przypadku, gdy angażowani

innowacyjnych podejść w celu rozwiązywania głównych problemów.

są do bardzo złożonych lub obszernych dialogów.

Pięć instrumentów zakotwiczonych w europejskich przepisach dotyczących

Zobowiązanie na Przyszłość w zamówieniu jest procedurą, w której rząd

zamówień ma na celu promowanie innowacji:

składa rzeczywiste deklaracje zapotrzebowania, dostarczając informacje
rynkowe o niespełnionych potrzebach oraz zgadza się zakupić produkt lub

Zamówienia Przedkomercyjne

2

są stosowane w Europie w różnym

usługę, która w obecnej chwili może nie istnieć.

stopniu i dotyczą badań i rozwoju w fazie przed komercjalizacją lub
pełnym wdrożeniem. Badania i rozwój mogą obejmować działanie takie

Konkursy Projektowe są przeznaczone głównie dla obszarów takich

jak odkrywanie i projektowanie rozwiązań i tworzenie prototypów, aż po

jak zamówienia architektury, projektowania, prac inżynieryjnych lub

opracowanie ograniczonej ilość pierwszych produktów lub usług w formie

przetwarzania danych, w których projekt jest wybierany przez jury, a jego

serii próbnej. Władzą są ogólnie rzecz biorąc zachęcane do dzielenia

wdrożenia są poddawane osobnym przetargom.

większych projektów na mniejsze pakiety w celu otwarcia ich na małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz zachowania elastyczności w zakontraktowywaniu
różnych faz.

2. "Pre-commercial procurement: driving

3. Dyrektywa UE o Zamówieniach Publicznych

4. communities.gov.uk/documents/

innovation to ensure high quality public

2004/18/WE

localgovernment/pdf/annex-3.pdf

services in European communities", COM (2007)
799 wersja finalna
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W USA innowacyjne zamówienia mają długą tradycję bycia strategicznym

W odpowiedzi na kryzys ekonomiczny, amerykańska ustawa Recovery Act

narzędziem w budowaniu branż szczególnie ważnych dla kraju. Ustawa

(o odnowie) stworzyła nowe możliwości dla innowacyjnych zamówień,

Small Business Innovation Development Act (o rozwoju innowacji przez

warte około 45 miliardów euro, w dziedzinie ochrony zdrowia, infrastruktur,

małe przedsiębiorstwa) wymaga od departamentów rządu centralnego

ekologicznej energii oraz usług publicznych. Około 114 miliardów euro,

aby wydzieliły 2,5% programów badawczo-rozwojowych dla małych

lub, inaczej mówiąc, 20% wydatków ustanawianych przez Recovery Act

przedsiębiorstw i wypłaciły 12 miliardów euro małym i średnim

jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Procedura ta jest

przedsiębiorstwom do roku 2010.

otwarta dla dostawców międzynarodowych, w wyniku czego, na przykład,
firmy europejskie zdobyły ponad dwie trzecie kontraktów dotyczących
energii wiatrowej, warte 700 milionów euro, w pierwszej połowie okresu
wydawania tych środków.

AMERYKAŃSKIE WYDATKI NA INNOWACJE NA MOCY USTAWY RECOVERY ACT (W MILIONACH EURO)5
INFORMATYKA OCHRONY ZDROWIA
18,752

TECHNOLOGIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
29,074

BADANIA ORAZ OBIEKTY OCHRONY ZDROWIA
7,268

ZAKUP ENERGOOSZCZĘDNYCH
POJAZDÓW PRZEZ RZĄD PAŃSTWA
ORAZ WŁADZE LOKALNE
21,805

ZAPOBIEGANIE ORAZ DOBRY STAN ZDROWIA
72,684
TECHNOLOGIE EDUKACYJNE
47,245
REDUKCJA EMISJI Z SILNIKÓW DIESLA
21,805
TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE
ORAZ ZABEZPIECZEŃ
7,632
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA
BUDYNKÓW FEDERALNYCH
3,271
BADANIA NAD PRZECHWYTYWANIEM DWUTLENKU WĘGLA
ORAZ WĘGLEM NISKOEMISYJNYM
2,471
PRODUKCJA ZAAWANSOWANEGO SYSTEMU
AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH
1,454
BADANIA, ROZWÓJ I PRZEDSTAWIENIE BIOPALIW
58,147
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII WYDAJNYCH ENERGETYCZNIE
43,610
PROGRAM TECHNOLOGII
GEOTERMALNYCH
29,074

5. Dane rządu USA dotyczące ustawy Recovery
Act

NABYCIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
21,805
ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI
ENERGETYCZNEJ W DOMACH
OSÓB O NISKICH DOCHODACH
18,171
PROJEKTY ENERGII WIATROWEJ,
WODNEJ ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
13,810
ROZWÓJ TECHNOLOGII ENERGII SŁONECZNEJ
8,359
ROZWÓJ WYSOKOWYDAJNYCH POJAZDÓW
7,995
WSPIERANIA NOWYCH WDROŻEŃ
TECHNOLOGII OGNIW PALIWOWYCH
30,527
ENERGOOSZCZĘDNA MODERNIZACJA
DOMÓW OSÓB O NISKICH DOCHODACH
18,171
SUMA ŚRODKÓW ZAWIERAJĄCYCH
INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA
45,271
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WYWIAD

Jakob
Edler

Profesor Polityki i Strategii Innowacji, Dyrektor Wykonawczy, Manchester
Institute of Innovation Research (Instytut Badania Innowacji), University
of Manchester
W ostatnich latach Jakob Edler

Obecnie

skoncentrował

wielkoskalowy

się

badaniach,

w

swoich

publikacjach

współprowadzi
projekt

„Understanding Public Procurement

akademickich oraz konsultacjach

for

dotyczących strategii na napędzanej

Zamówień

popytem

Wspierających Innowacje").6

oraz

strategii

zamówieniach

innowacyjnej

Innovation

(Zrozumienie
Publicznych

publicznych

wspierających innowacje.

Profesorze Edler, Innowacyjne Zamówienia Publiczne mają na celu

Jest to mocno powiązane z odpowiedzią udzieloną powyżej. Niestety

wywołanie pozytywnych oddziaływań takich jak większa wydajność

normą w całej Europie są wciąż zamówienia konserwatywne, kierujące się

w usługach publicznych, redukcje kosztów, większe oddziaływanie na

wydajnością, a nie zamówienia innowacyjne. W tym momencie istnieje

społeczeństwo i środowisko, tworzenie wiodących rynków oraz zupełnie

jednak możliwość działania, jako że zamówienia innowacyjne otrzymują

nowych modeli usług. Jak zdefiniowałby Pan główną okazję, jaką

duże wsparcie od UE i rządów krajów. Frazesy zamieniły się już w ponowne

innowacyjne zamówienia publiczne mogą stanowić dla europejskich

przemyślenie korzyści płynące z zamówień innowacyjnych. Wszystkie firmy,

małych i średnich przedsiębiorstw?

a już na pewno te małe i średnie, muszą podkreślać, że poprzez dostarczanie

W przypadkach, w których nabywcy publiczni chcą i mogą zaangażować

innowacji klientom publicznym dokładają się zarówno do planów zwiększenia

się w zamówienia innowacyjne, główna okazja powstaje w związku ze

wydajności i oszczędności na kosztach jak i do potrzeby ulepszenia usług.

znalezieniem klienta publicznego, który dzieli ryzyko przyjęcia innowacji

Każda oferta dla nabywców publicznych musi uwzględnić obie te kwestie,

i czyniąc to tworzy rynek testowy dla nowatorskich pomysłów które mogą

a to najlepiej

uruchomić szerszy rynek, zarówno publiczny jak i prywatny. Co więcej,
potrzeby publiczne - dobrze zdefiniowane i wyrażone, mogą uruchomić
nowe pomysły rozwiązań. Zaangażowanie się u inteligentnych nabywców
publicznych może zatem pchnąć firmy w kierunku rozwijania innowacji. Małe
i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie dobrze umiejscowione w przypadku
takich nowych rozwiązań, jako że są one często zwinniejsze w reagowaniu
na nowe wyzwania. Największym wyzwaniem dla małych i średnich
przedsiębiorstw jest zatem aktywne poszukiwania możliwości dotarcia do
nabywców publicznych aby zaangażować się w dyskurs zorientowany na
innowacje. Ponadto, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z bycia
dostawcami drugiego rzędu w większych transakcjach przeprowadzanych
przez większe firmy. Zależy to jednak od zdolności dostawców pierwszego
rzędu do przekazywania impulsu innowacyjnego z sektora publicznego do
łańcucha zaopatrzeniowego.
Jesteśmy świadomi wielu różnic występujących między krajowymi,
regionalnym i lokalnymi władzami oraz przepaści pomiędzy wizjami
strategicznymi a rzeczywistością. Czy małe i średnie przedsiębiorstwa
w Europie powinny obmyślać swoje strategie dotyczące produktów
i usług

w powiązaniu

z bardziej

innowacyjnymi

zamówieniami

publicznymi? Jakich rzeczywistych wyników mogą się spodziewać
w perspektywie krótko- i średnioterminowej?
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osiągnąć poprzez podkreślanie całkowitego kosztu innowacji, jako że wysoki

Co mogą zrobić małe i średnie przedsiębiorstwa chcące korzystać

wstępny koszt nowej usługi lub produktu zwraca się w trakcie jej lub jego

z możliwości innowacyjnych zamówień w celu otwarcia nowych rynków

cyklu życia.

aby zadbać o to, by agencje zamawiające były faktycznie świadome
istnienia ich rozwiązań i wzięły je poważnie pod uwagę w przypadku

Takie podejście uwzględniające całość kosztów musi być w centrum strategii

składania zamówień?

małych i średnich przedsiębiorstw, aby wesprzeć tych nabywców publicznych,

Jako że zamówienia publiczne nie są napędzane przez te osoby obecne

którzy poszukują innowacji w sprawach biznesowych. Jeżeli uda się to

w organach publicznych, które rozumieją zastosowanie innowacji oraz

osiągnąć, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wiele uzyskać z zamówień

rynków stanowiących dla niej podstawę, firmy, a w szczególności małe

innowacyjnych poprzez zaangażowanie się u nabywców publicznych jako

i średnie przedsiębiorstwa, stoją przed trudnym wyzwaniem.

laboratorium nowych rozwiązań i poligon doświadczalny dla istniejących
innowacji.

Głównym przesłaniem powinno być: angażować, angażować i jeszcze raz
angażować. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być proaktywne.

Jest Pan ekspertem w dziedzinie rozwoju rynków wiodących, tzn. tych

Nie powinny tylko czekać na przetargi, ale także tworzyć relacje z osobami

rynków dla zaawansowanych produktów i usług, które mają być bardziej

związanymi z techniką i zamówieniami w organach publicznych, które

otwarte na innowacje. Jakie ma Pan przemyślenia na temat takich decyzji

potrzebują lub mogą potrzebować ich rozwiązań. Muszą być świadome

i czy rynkami wiodącymi staną się kraje, regiony ponadnarodowe (np.

wewnętrznych podziałów w organach publicznych, wspierając te osoby

Skandynawia) czy też grupy bardzo zwinnych i wyrafinowanych miast

w tych organach, które faktycznie rozumieją wartość dodaną innowacji,

oraz regionów inicjujących nowy rozwój?

gdy starają się zdobyć poparcie dla swoich argumentów. Chodzi tu przede

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zależy to od rodzaju

wszystkim o to, aby dany przypadek biznesowy był atrakcyjny dla tych, którzy

innowacji oraz, co najważniejsze, od struktury rynku i jego właściwości. Na

chcą posiadać lepsze rozwiązania oraz dla tych, którzy tradycyjnie napędzają

„rynku wiodącym” wprowadza są nowe technologie lub usługi, których

procedurę zamówień. Równocześnie, małe i średnie przedsiębiorstwa

projekty mogą być później powszechnie zaakceptowane jako „projekty

powinny wykorzystać swoich większych klientów prywatnych w swoim

dominujące” na rynkach globalnych. Dlatego też innowacje wprowadzane na

zaangażowaniu w organach publicznych, przedstawiając im wspólne

rynkach wiodących (zwanych też często rynkami testowymi) stają się szeroko

sprawy, uczestnicząc w targach, itd. Co więcej, ważne jest aby cała historia

rozpowszechnione. Rynki wiodące mają zestaw cech. Z różnych powodów

zaopatrywania organów publicznych była dobrze udokumentowana,

nabywcy na tych rynkach mogą i chcą zapłacić wyższą cenę za nowatorski

a historie sukcesu w dostarczaniu innowacji organom publicznym były stale

pomysł i nie przykładają nadmiernej wagi do ryzyka oraz kosztu jego

rozpowszechniane.

przyjęcia, natomiast cieszą się z potencjalnej wartości dodanej wynikającej
z danej innowacji. Ponadto, rynki wiodące wykazują ogólnie dobre warunki

Wydaje się, że firmy często nie ufają podstawowej idei mówiącej, że

ramowe dla produktu lub usługi, a często także zdolność do wytworzenia

innowacyjne zamówienia mogą prowadzić do nowych rozwiązań, które

innowacji

zaopatrzeniowego).

mogą być komercjalizowane w całej Europie i poza nią. Czy mógłby

Dla różnych kategorii produktów i usług różne są rynki wiodące. Decyzja

Pan nam wskazać jakieś dowody tego, że nawet mniejsze firmy mogą

(zaopatrzenie

i kompetencje

łańcucha

w sprawie tego, jaki rynek obrać sobie za cel jako rynek testowy i wiodący

wynajdywać nowe rozwiązania w partnerstwie z agencją zamawiającą

zależy od konkretnej innowacji i jest różna dla różnych kategorii produktów.

i znajdować otwarte rynki w innych miejscach?

Firmy muszą spojrzeć na zakres warunków dla uruchomienia innowacji oraz,

Nie ma powodu by uważać, że małe i średnie przedsiębiorstwa są strukturalnie

przede wszystkim, muszą wiedzieć czy wzór popytu na wybranym przez

niezdolne do dostarczania innowacji organom publicznym i tym samym

nich rynku uruchomienia może się także rozwijać na innych rynkach po tym,

szerzej rozpowszechniać swoich innowacji. Jak stwierdziłem wcześniej, jest to

gdy innowacja zostanie wprowadzona i zacznie się rozpowszechniać. Jeżeli

możliwe w tych przypadkach, w których na pewne nowe rozwiązanie może

popyt jest zbyt specyficzny, firmy mogą z sukcesem utworzyć rynki niszowe,

być prawdopodobnie zapotrzebowanie w innym miejscu. Na przykład dla

lecz nie rynki wiodące. Zauważyliśmy, że w wielu organizacjach publiczny

całego obszaru zrównoważonych zamówień, jeżeli mała firma opracuje eko-

informacja na temat rynku i technologii jest słaba i niesystematyczna i nie ma

innowację w kwestii zarządzania odpadami dla władz lokalnych, dlaczego

zbyt wielu dowodów na wiedzę posiadaną przez nie w momencie publikacji

nie miałyby także zainteresować się nią inne władze lokalne? Różne firmy,

ich wywołań.

głównie małe i średnie, opracowały przykładowo nowe usługi dotyczące
elektronicznego sprawdzania biletów połączone z elektroniczną kartą
identyfikacyjną we współpracy z lokalnymi organami, które podjęły ryzyko.
Dalsze rozpowszechnianie się tych usług jest w drodze. Stanowi to wyzwanie,
jednak jest to możliwe tak długo jak gdzie indziej występują podobne
potrzeby.
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NIEKTÓRE WYZWANIA
Konsultacje z publicznymi i prywatnymi

zrównoważenia, wiele władz publicznych pozostaje konserwatywnych raczej
niż innowacyjnych gdy chodzi o decyzje dotyczące zamówień.

decydentami wskazały na cztery problemy
Firmy często podchodzą do innowacji stosując zasadę całkowitego kosztu

stojące przed udanymi zamówieniami

własności, wskazując władzom publicznym na znaczne długoterminowe
oszczędności na kosztach jako argument przemawiający za innowacją. Jednak

wspierającymi innowacje. Wdrażane są

departamenty często starają się zatrzymać środki w swoich budżetach lub
zwiększyć dostępną ich ilość i dlatego też mogą nie mieć inicjatywy do cięcia

inicjatywy mające sobie z nimi poradzić,

kosztów, lecz raczej szukać innych efektywności.

jednak firmy powinny być świadome kwestii,

Zamówienia innowacji wymagają odważnego kroku w odniesieniu do
zaangażowania liderów publicznych, ogłoszeń na nowe

które wciąż mogą wpłynąć na ich uczestnictwo

podejmowania

rozwiązania,

ryzyka, otwierania nowych rynków oraz usprawniania

procesu decyzyjnego.

w innowacyjnych zamówieniach. Firmy
powinny także rozważyć stanie się częścią

Współdzielenie kosztów nie jest realne
Wszystkie agencje oraz firmy konsultowane na potrzeby niniejszego
poradnika wskazywały na to, że praktycznie nigdy nie było możliwe dojście

rozwiązania tych problemów poprzez aktywne

do porozumienia w sprawie podziału kosztów (lub udzielania rabatu). W
wyniku nieudanych negocjacji władze mają tendencję do pokrywania

uczestnictwo.

pełnego kosztu badań i rozwoju i naciskają na posiadanie pełnych praw
własności intelektualnej, co powoduje, że rozpowszechnianie rozwiązań jest

Niedoskonała świadomość i informacja
nt. rynku

trudniejsze.

Braki w wiedzy po stronie władz zamawiających w kwestii aktualnego

W przypadkach, w których firmy starały się wykorzystać wyniki innowacyjnych

stanu technologii dla planowanego zamówienia może zakłócić utworzenie

projektów, w większości okazywało się, że rynki były mniej otwarte niż firmy

sprawiedliwych możliwości. Jeżeli władza umawiająca się nie wie, jakie są

oczekiwały, co zniechęcało je do ponawiania prób takiego wykorzystania

możliwości, jak może ona zainwestować w rozsądne badania i rozwój lub

wyników w przyszłych negocjacjach dotyczących projektów.

skorzystać z dostępnego rozwiązania, aby uniknąć wyważania otwartych

RYNKI NIE SĄ W PEŁNI OTWARTE

drzwi?

Pomimo przeciwnych przepisów, władze zmawiające mają tendencję do
Raport Grupy Ekspertów UE w sprawie Zamówień Publicznych wspierających

starania się przyznawać kontrakty lokalnym dostawcom, nawet jeśli oznacza

Badania i Innowacje podniósł kwestię tego, że umawiające się władze muszą

to kopiowanie rozwiązań istniejących już gdzie indziej lub akceptację

być lepiej poinformowane i muszą ustanowić mechanizm prezentowania

wyższych kosztów. Gdy chodzi o zamówienia innowacyjne, zaufanie staje

przez firmy nowych rozwiązań, niewywoływanych poprzez przetargi, ale

się tym ważniejszą kwestią, jako że mogą nie być znane dokładne rezultaty.

mogących mieć dużą wartość.

Co więcej, nierozsądne wymagania odnośnie referencji rynkowej mają

7

negatywny wpływ zarówno na duże jak i małe firmy i wydają się służyć raczej

Brak zaangażowania w innowację jest
największą barierą

do wykluczania niż otwierania możliwości.

Gdy firmy wchodzą na rynki z innowacyjnymi rozwiązaniami, często

Firmy oraz liderzy publiczni konsultowani na potrzeby tego rozdziału

odkrywają,

oddziaływanie

zgłaszali, że często cytowana niepewność w kwestiach prawnych rzadko

innowacje nie są dobrze odbierane przez nabywców publicznych. Choć

że

oszczędne,

radykalne

i mające

duże

była w stanie zatrzymać wdrożenie innowacyjnego projektu, jeżeli wszystkie

innowacje w zamówieniach publicznych powinny być napędzane poprzez

zainteresowane strony były w pełni poświęcone danemu programowi.

równoważenie jakości usługi, opłacalności oraz oddziaływań w kwestii

7 "Public procurement for research and
innovation", Wilkinson Report (2005)
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MNOGOŚĆ MOŻLIWOŚCI
Zamówienia publiczne wspierające innowacje

OKRES PRZEJŚCIOWY
Zamówienia wspierające innowację pozostają w fazie przejściowej i nie są

nadchodzą, jednak póki co ugrzęzły w fazie

jeszcze raczej sfinalizowaną strategią. Pomimo tego, istnieje wiele możliwości
widocznych, gdy spojrzy się na makrotrendy w strategiach oraz inwestycjach

przejściowej. Zainteresowane firmy powinny

planowanych w obszarach takich jak energia, zmiany klimatyczne, transport
oraz zdrowie.

przydzielić wystarczające zasoby i ostrożne
Innowacja będzie konieczna aby osiągnąć cele podane przez rządy nie tylko

rozważyć swoją rolę w tym dynamicznym

dla całości społeczeństwa, ale także dla ich własnych usług publicznych.
Jednakże tym, co pozostaje mniej jasne jest to, jak zamówienia wspierające

środowisku.

innowacje zostaną wdrożone i czy większość agencji publicznych zaakceptuje
innowację jako nieodłączną wartość organizacyjną.

Innowacyjne zamówienia mogą także brać pod uwagę na wysokim poziomie
aspekty ekologiczne oraz aspekty zamówień odpowiedzialnych społecznie,

Firmy powinny zatem poświęcić wystarczające ilość zasobów na

jako że żadne z nich nie są możliwe bez pewnego stopnia innowacji i

zaplanowanie wszelkiego zaangażowania w zamówienia wspierające

eksperymentowania. We wszystkich tych przypadkach podkreśliliśmy

innowacje. Zrozumienie Państwa klientów nie tylko w kwestii ogłoszonych

możliwości i różnice mogące określać jak Państwa firma może zaangażować

strategii lecz także w kwestii ich zdolności do działania i egzekwowania

się w innowacyjne projekty w sektorze publicznym.

będzie dopiero pierwszym krokiem.

INNOWACYJNE FIRMY POWINNY
PROSPEROWAĆ

Prawdopodobnie wejdą Państwo na względnie niezbadane terytorium także,
gdy chodzi o formy kontraktów, podobnie zresztą jak Państwa klienci, co

Dla małych i średnich firm mających zdolności innowacyjne, innowacyjne

wzmocni niepewność po wszystkich stronach. Na koniec należy wspomnieć,

technologie lub innowacyjne pomysły biznesowe rynek powinien oferować

że jest mało prawdopodobne, aby władze publiczne w krótkim terminie

znaczne możliwości rozwoju w bezpośrednim wyniku coraz wyższego

posiadły pojedynczy protokół oraz podejście do zamówień wspierających

statusu zyskiwanego przez innowację w zamówieniach publicznych. Jednak

innowacje, co oznacza, że w rzeczywistości będą Państwo sami musieli

rzeczywistych krótkoterminowych rynków może być mniej niż sugerowałby

rozpowszechniać najlepsze praktyki wśród swoich klientów aby wesprzeć ten

rozgłos tej strategii.

proces.

Regionalne i krajowe agencje konsultowane na potrzeby tego rozdziału
wypowiadają się w sposób spójny z informacjami raportu ze Szwecji,
która otrzymała drugie miejsce w Globalnym Raporcie Konkurencyjności
Światowego Forum Ekonomicznego 2010-2011, mówiącego, że kraj ten
popiera zamówienia wspierające innowację, jednak pozostaje zaangażowany
w debatę strategiczną na temat tego, jak najlepiej ustosunkować się do
działań w tym obszarze i jak je zorganizować.
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WYWIAD

Dr
Juan F.
Rada
Dr Rada, co według Pana oznacza innowacyjne zamówienie publiczne?
Definicje mogą być różne, ja podzielę je na cztery:

Starszy Wiceprezes

Juan

Oracle Corporation

Wiceprezesem

F.

Rada

Corporation,

jest
firmy

Starszym
Oracle

odpowiedzialnym

Globalny Sektor Publiczny, Ochrona

za rozwiązania w branży sektora

Zdrowia i Edukacja

publicznego, ochrony zdrowia oraz
edukacji na całym świecie. Jest także
członkiem zespołu zarządzającego
dla Europy, Bliskiego Wschodu oraz
Afryki (EMEA).

Produkty: Zachęcenia do otwartych norm, łączeń źródeł otwartych
i konwencjonalnych w oprogramowaniu, zachęcanie do interoperatywności
oraz korzystania z usług mobilnych. Bycie w awangardzie w kwestii

Procedura: To, jak rząd zachowuje się w kwestii zrozumienia problemu, który

wspierania trendów w branży (np. korzystania z norm).

chce rozwiązać, patrząc na najlepsze praktyki innych rządów oraz sektora
prywatnego i konsultując się ze sprzedawcami w kwestii ich opinii przed

Kontrakty:

wystawieniem Zapytania o Informacje lub Zapytania Ofertowego.

publicznym może stanowić długoterminowe wieloletnie projekty, podobne

Wiele

wdrożeń

technologii

informacyjnych

w sektorze

do budowania infrastruktury lotniska lub portu, jednak są traktowane inaczej,
Cele: Jak bardzo są one ambitne: czy chcą one usprawniać procedury czy je

a konsekwencją tego jest to, że rządom pozostają rozwiązania punktowe

automatyzować, czy chcą ponownie przemyśleć sposób, w jaki działa agencja

zamiast platform, a rotacja personelu tylko pogarsza sprawę. Wieloletni

lub grupa czy jedynie dostarczyć pokład zwiększenia produktywności. Czy

projekt (którego dobrym przykładem jest Smart City) wymaga wdrożenia

chcą wykorzystać zamówienia do zachęcenia do rozwoju nowych technologii

wielu komponentów w dłuższym okresie czasu razem ze zmianami

(np. elektrycznych flot pojazdów) czy grać ostrożnie za pomocą istniejących.

organizacyjnymi. Wymaga to o wiele bardziej innowacyjnych form zamówień.
Zacząć można od modernizacji od strony przychodów (podatki, opłaty,
itd.) aby utworzyć solidną podstawę a następnie przejść do wielu usług
dla obywateli. Innymi słowy, innowacyjne zamówienia publiczne wymaga
innowacyjnych procedur, celów, produktów oraz kontraktów.
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Europa promuje wykorzystanie strategii innowacyjnych zamówień aby

Które projekty, wedle Pana doświadczenia, są tymi, w których

stymulować innowację w całości gospodarki w celu osiągnięcia celów

zamówienia publiczne faktycznie wprowadziły impuls innowacyjny

przedstawionych w planie lizbońskim. Jak odpowiedziałby Pan wedle

i tym samym pomogły także utworzyć nowe rynki dla Oracle oraz innych

własnej intuicji i doświadczenia na pytanie jakie są możliwości, które

firm?

mogłyby przynieść innowacyjne zamówienia?

Tym co przychodzi mi na myśl są usługi współdzielone. Inteligentne sieci

Główną możliwością jest rozejrzenia się za kreatywnymi rozwiązaniami, które

mogłyby być kolejną, a jednocześnie kolejnym „inteligentnym” elementem

z definicji angażują kombinacje firm. Przykładami tego mogą być obszary

takim jak inteligentne drogi oraz miasta, jednak nie są tak postrzegane.

krytyczne takiej jak lokalne oświetlenie, gdzie celuje się w zmniejszenie

Jak wyjaśniłem wcześniej, wymaga to od sektora publicznego zakupu

konsumpcji ale także w zmniejszenie kosztów dla władz lokalnych. Projekty

architektury oraz mapy drogowej w ramach której poszczególne produkty

tego wymagają uczestnictwa wielu graczy, zarówno dużych jak i małych. Są

mogłyby się zmieniać w okresie od 3 do 5 lat od wdrożenia. Interesujące jest

to projekty, które muszą rozwiązać duże problemy krok po kroku. Kolejny

to, że istnieją inwestycje typu infrastrukturalnego, jako że tym są właśnie

przykładem są systemy energetycznego zamkniętego obiegu, wspólnotowe

usługi współdzielone, jak również nadchodzące G-Clouds.

chmury obliczeniowe, które mogą służyć władzom lokalnym, szkołom, policji
i innym. Innymi słowy, chodzi o zamówienia oparte na projektach zamiast

Małe firmy rozważające inwestycję w zrównoważone i innowacyjne

na rozwiązaniach punktowych. Należy uzasadnić traktowanie rządowych

produkty i usługi odniosą sukces w zależności głównie od tego czy ich

technologii informacyjnych jako projektów infrastrukturalnych w wielu,

produkty zostaną ocenione jedynie pod względem kosztów, czy też

jeśli nie w większości przypadków zamiast postrzegać je po prostu jako

pod względem szerszych kryteriów. Co doradziłby Pan małym i średnim

dostarczenia fragmentarycznych rozwiązań indywidualnym agencjom,

przedsiębiorstwom w kwestii planowania przez nie swojej strategii dla

władzom lokalnym lub obywatelom.

europejskich oraz globalnych rynków publicznych?
Tak jak powiedziałem wcześniej, pytaniem jest jak nakreślone są wymagania

Jako że ma Pan globalną perspektywę tego jak realnie wyglądają

oraz czy intencją jest zachęcanie do innowacji w kwestii np. technologii

zamówienia publiczne na całym świecie, czy mógłby Pan zilustrować

środowiskowej, jako że wówczas będzie to miało większą wagę w ocenie.

różnice między deklaracjami strategicznymi a stanem rzeczywistym

Moją radą dla małych przedsiębiorstw jest to, aby przede wszystkim dobrze

w przypadku przedsiębiorstw starających się sprzedawać innowacyjne

oceniły projekt, szczególnie, że sektor publiczny domaga się warunków, które

produkty i usługi? Czy rynki europejskie oraz inne główne rynki

mogą być uciążliwe.

doprowadzają już do innowacji poprzez zamówienia publiczne?
W rzeczywistości zamówienia są rzadko innowacyjne w sektorze publicznym

Jakie kryteria zaleciłby Pan dla wybierania rynków we wczesnej fazie

z technologicznego lub projektowego punktu widzenia. Istnieje wiele tego

dla innowacyjnych rozwiązań i co uważa Pan za determinujące przyszłe

powodów, w tym unikanie ryzyka przez urzędników państwowych oraz ich

czynniki, które będą napędzały innowację oraz sprzedaż o wysokiej

politycznych szefów oraz bezwładność systemu, w którym, na przykład,

wartości dodanej w przypadku takich firm (np. ekologia, sprawiedliwy

każda agencja wierzy, że jest inna od podobnych agencji w innych krajach.

handel, kwestie społeczne, otwarte systemy, prywatne finansowanie)?

Wyklucza to współdzielenie platform, zdolność do współpracy, itd. W wielu

Mniejsze firmy mogłyby się skoncentrować na konkretnych niszach (które

krajach europejskich wciąż kontynuowana jest znaczna indywidualizacja

mogą być bardzo duże), tworzyć jasne punkty odniesienia, a następnie

systemów, co oznacza, że nie mogą one przejść do kolejnej technologii

skalować, kwalifikując szczegółowo transakcje, jak również to, na którym

lub skorzystać z ulepszeń. Jednym z powodów jest to, że sektory publiczne

rynku i których krajach należy się skoncentrować. Szerokie podejścia nie

kierują się przepisami administracyjnymi, które są specyficzne dla każdego

zadziałają w perspektywie średnioterminowej, jednak te bardziej skupione

państwa, jednak to zakłada, że owe „specyficzne reguły” muszą stać się

mają większą szansę na powodzenie.

częściami systemu. Teraz jest już inaczej, jako że w dzisiejszych systemach
informatycznych można na poziomie architektury oddzielić zasady od ich

Elektroniczne zamówienia publiczne mają w założeniu zapewnić lepszy

wykonywania oraz zmieniać zasady za pomocą naturalnego języka zamiast

dostęp do rynków międzynarodowych i większą transparentność oraz

kodować je trwale w oprogramowaniu. Jest to krytyczna innowacja, która

powinny powiększyć zasięg przetargów na zamówienia publiczne.

zmienia sposób, w jaki postrzegamy systemy.

Jednak wydaje się, że platformy są podzielone i mogą nie oferować
ujednoliconych informacji o globalnych rynkach, a także mogą nie być

Jednym z dobrych przykładów jest dziedzina zabezpieczeń w organach

same w sobie wykorzystywane jako instrumenty napędzania innowacji.

ochrony porządku publicznego, gdzie wszyscy krytykują silosy informacyjne

To prawda. Co więcej, państwa wymagają czasem referencji oraz przykładów

jako utrudnienie dla lepszego utrzymywania porządku, jednak Zapytania

działania ze swojego terytorium i nawet referencje UE nie są uważane za

o Informacje lub Zapytania Ofertowe pytające konkretnie o to, jak

wystarczające. Jest to nie tylko szkodliwe dla wspólnego rynku, ale także dla

przezwyciężyć ten problem za pomocą zunifikowanych platform są rzadkie

możliwości rozwoju i uczestnictwa małych i średnich, a nawet dużych firm.

lub wręcz nie istnieją.

Tego typu wymagania powinny zostać wyraźnie zakazane w UE.
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RYNEK DLA INNOWACJI USŁUGOWYCH W MIASTACH
Razem z czterdziestoma władzami lokalnymi, stowarzyszenie Living Labs Global opracowało
skuteczny mechanizm pomagania władzom w zbieraniu informacji rynkowych oraz uruchamianiu
innowacyjnych projektów zamówień, w partnerstwie z 450 firmami i ośrodkami badawczymi
z całego świata.

Systematyczna informacja o rynku pozostaje głównym wyzwaniem dla

W odpowiedzi na te warunki, Living Labs Global, stowarzyszenie non-profit

nabywców publicznych próbujących znaleźć rozwiązania dla nowych

z siedzibą w Kopenhadze, działające od 2004 roku, zebrało razem 40 miast

wyzwań, w szczególności, gdy chodzi o usługi oparte na technologii.

i 450 spółek wytwarzających innowacji aby dostarczyć głębszych informacji

Jednocześnie mniejsze firmy opracowujące usługi o wysokiej wartości

rynkowych, opracowało procedurę dla niewywołanych propozycji oraz

dodanej dla miast stanęły przed niemożliwym wyzwaniem zrozumienia

wdraża programy pilotażowe jako wartościowy etap przedzamówieniowy.

potrzeba rynku sektora publicznego, który na całym świecie składa się z około

Co ważne, obniża to koszty kontaktowania się z miastami o 99% poprzez

567 000 władz lokalnych.

scentralizowanie zbierania informacji rynkowych oraz udostępnienie ich w
formie otwartej.

Z definicji, innowacyjne zamówienia powinny być dla władz instrumentem
zakupu nowych lub zaawansowanych rozwiązań aby sprostać swoim

Aby to osiągnąć, Living Labs Global zapewnia następujące procedury:

wyzwaniom, jednak jedynie kilka władz lokalnych faktycznie posiada
ustanowioną procedurę systematycznej informacji rynkowej. Według

Firmy prezentują swoje rozwiązania miastom w formie zwięzłych Prezentacji,

informacji uzyskanych od Miasta Sztokholm, podczas gdy od 3 do 500

które są regularnie przeglądane online przez około 60 000 użytkowników

pracowników uczestniczy w jego inicjatywie e-usług, programie będącym

z 3 000 miast na całym świecie.

inwestycją wartą 65 milionów euro, nikt nie sprawdza czy adekwatne
rozwiązania nie zostały już być może opracowane gdzie indziej. Dlatego też

Miasta

wszystkie projekty zaczynają od zero, polegając na wykonawcach ramowych

pilotażowych, w ramach, których zaprasza się firmy do przedstawienia

prezentują

swoje

problemy

poprzez

wywołania

projektów

w kwestii opracowywania rozwiązań.

Prezentacji dających okazję otrzymania pełnego (niefinansowego) wsparcia
od miasta na potrzeby programu pilotażowego dla danego rozwiązania

Dla miast oznacza to, że wyważanie otwartych drzwi jest normą w każdym

przez okres zazwyczaj 6 miesięcy, co pomaga ocenić oddziaływanie przed

projekcie. Dla mniejszych firm opracowujących takie niszowe rozwiązania i

spisaniem specyfikacji zamówienia.

mogących nie być regularnym wykonawcą dla wszystkich stosownych władz
oznacza to w praktyce zostanie odciętym od własnego rynku, jako że przede

Miasta i firmy korzystają z udokumentowanej procedury oceny, która oferuje

wszystkim nigdy nie dowiadują się o tym, że jest zapotrzebowanie na ich

ocenę na różnym poziomie dogłębności, w zależności od tego czy pracownik

rozwiązania.

miasta jest ogólnie poinformowany na temat stanu technologicznego
w danej dziedzinie, czy też wybiera rozwiązanie do zastosowanie w programie

KOSZT TRANSPARENTNOŚCI

pilotażowym z pomocą międzynarodowego panelu oceniającego. We

Dlatego też firmy zazwyczaj uciekają się do składania miastom niewywołanych

wszystkich przypadkach procedura jest dokumentowana, a firmy otrzymują

propozycji, co może kosztować od 7 500 do 12 000 euro od miasta, a powoduje

użyteczne informacje zwrotne.

zazwyczaj zainteresowanie w 10% przypadków, natomiast tylko 2% kończy
się podpisaniem kontraktów. Co więcej, jako że władze publiczne nie mają

Miasta i firmy spotykają się regularnie i prowadzą dyskusje poprzez regularne

ustanowionych procedur dla otrzymywania niewywołanych propozycji, firmy

szczyty Living Labs Global Summit odbywające się na całym świecie.

często nie dostają żadnych informacji zwrotnych w sprawie swojej propozycji,
które mogłyby pomóc w rozwoju produktu.

Zamówienia publiczne wspierające innowacje

57

ODBLOKOWYWANIE RYNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH

Od 2010 roku, duże firmy takie jak Oracle Corporation, mające dużą bazę

ŁĄCZENIE DUŻYCH I MAŁYCH DOSTAWCÓW

Procedura ta otwarła znaczną ilość możliwości zamówieniowych składanych

klientów sektora publicznego w dziedzinie zaawansowanej technologii,

u innowacyjnych spółek przez władze lokalne. Na rynku, na którym duża

pracowały z Living Labs Global w celu zbudowania „eko-systemu” małych

ilość władz lokalnych nie ma zjednoczonego głosu i rzadko mówi o swoich

firm jako partnerów dla projektów innowacyjnych zamówień wymagających

problemach i potrzebach jako grupa nabywców, Living Labs Global zapewnia

doświadczenia w niszach lub rozwiązań o wysokiej wartości dodanej.

firmom w czasie rzeczywistym ważne informacje na temat zainteresowania
pojawiającego się w obrębie zamówień publicznych.

Pozwala to małym firmom na stanie się częścią łańcucha dostawców oraz
korzystanie z globalnego zasięgu marketingu, lobbowania oraz informacji

Procedura ta zapewniła bardziej transparentny proces przedzamówieniowy

dużej firmy globalnej. Wspólnota online nabywców oraz innowatorów

a także pomogła dać firmom większe poczucie pewności siebie przy

wciąż się rozwija, a w planie jest zaangażowanie 500 miast oraz 5 000 firm

wchodzeniu na wiodący rynek 40 miast mających w sumie 120 milionów

jako aktywnych współpracowników. Nagroda Living Labs Global Award

mieszkańców. W przypadku systemu zarządzania odpadami miejskimi Urban

jest uważana za wysokiej jakości poświadczenie doskonałości. Została

Waste Management System firmy Urbiotica (który jest przedstawiony w tym

zaprezentowana w 2011 przez konsorcjum ośmiu miast z całego świata, z

rozdziale) lub wygrania przez Astando wywołania projektów pilotażowych dla

Europy, Azji, Ameryki i Afryki. Nagroda pomaga także 250 uczestniczącym

kopenhaskiego programu „The Future of Biking (Przyszłość jazdy na rowerze)”,

firmom otrzymać sygnał z rynków odnośnie pojawiającego się na nich

dwie małe spółki przeszły szybko od wynalezienia nowego rozwiązania do

popytu oraz otworzyć następną rundę możliwości projektów pilotażowych.

zdobycia pierwszych międzynarodowych doświadczeń rynkowych.
Starania w pracy z miastami przyniosły korzyści głównie przez to, że pomogły
im zaangażować się bardziej w pracę z firmami międzynarodowymi w celu
wskazania możliwości innowacyjnych zamówień. Stowarzyszenie Living
Labs Global we współpracy z Miastem Barcelona współorganizowało na
przykład 14 międzynarodowych szczytów dopasowujących, na których firmy
dostarczały miastom innowacyjne rozwiązania. Jego laboratorium 22@ Urban
Lab jest obecnie jedynym punktem kontaktowym dla firm składających
miastu niewywołane propozycje innowacji oraz projekty pilotażowe, które
mają przy tym zagwarantowany czas odpowiedzi oraz raport.

MIASTA I FIRMY CZŁONKOWSKIE LIVING LABS GLOBAL
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WCHODZENIE NA GLOBALNY RYNEK
Z REWOLUCYJNYM PROGRAMEM DOTYCZĄCYM
TRANSPORTU
Trip Convergence, mała firma z Nowej Zelandii

Celem tych działań było przetarcie drogi dla zamówień publicznych. Dwie
często spotykane odpowiedzi uzyskiwane zarówno od polityków jak i agencji

doświadczyła na własnej skórze , jak trudne

ilustrują problemy napotykane podczas prób inicjowania innowacyjnych
procedur zamówień:

może być uruchomienie innowacyjnego
„Jak możemy brać pod uwagę zakup od was, skoro jesteście jedynym

rozwiązania w systemie zamówień

dostawcą takich usług?”

publicznych oraz odkryła, że wytrwałość,

„Zdecydujemy, co chcemy zrobić i wezwiemy do składania propozycji. Nie
interesują nas niewywołane pomysły.”

myślenie w większej skali oraz połączenie sił z
Zespół stojący za Trip Convergence zainwestował około 275 000 euro w rozwój

użytkownikami końcowymi mogą okazać się

swojego rozwiązania, ochronę własności intelektualnej, rozwój rynków
międzynarodowych oraz wykonaniu projektu IDEA dla amerykańskiej Rady

lepszymi inwestycjami.

Badań nad Transportem (Transportation Research Board) oraz zainicjowanie
niezależnego projektu Auckland z kilkoma wspierającymi zewnętrznymi

Trip Convergence Ltd jest młodą firmą dostarczającą usługi współdzielenia

interesariuszami. Około 165 000 euro z tych kosztów zostało pokryte przez

przejazdów, która została założona przez dwóch pełnych entuzjazmu

dotacje dla projektu oraz przychody, w większości poprzez dotację na rozwój

przedsiębiorców w 2004 roku w Auckland w Nowej Zelandii. Firma została

rynku udzieloną przez New Zealand Trade and Enterprise.

utworzona aby skomercjalizować «ekspresowe wspólne dojazdy (expres
carpooling)», system utworzenia wspólnych dojazdów, który współzałożyciele

TWORZENIE RYNKU, NIE TYLKO SPRZEDAŻ

wynaleźli i którego procedurę patentową rozpoczęli.

Po sześciu lat szeroko zakrojonych i kosztownych starań, zespół dostosował
swoją strategię i pomaga uruchomić, od 2011 roku, międzynarodowy

Choć firma jest zlokalizowana w Nowej Zelandii, poszukuje rynków dla swojej

Ridesharing Institute (Instytut Wspólnych Dojazdów) aby ustanowić

innowacji na całym świecie w celu skomercjalizowania swoich patentów

realistyczne cele oraz opracować holistyczne strategie w oparciu o badania.

obejmujących sformalizowane ekspresowe wspólne dojazdy w Nowej

Celem Ridesharing Institute jest podwojenie ilości osób korzystających

Zelandii, Australii, USA oraz wkrótce w Kanadzie. Pomimo dotacji na rozwój

ze wspólnych dojazdów do 2020 roku, inspirując tym samym decydentów

na rynku USA przydzielonej przez New Zealand Trade and Enterprise, firma

oraz inwestorów oraz tworząc wspólny plan działania, z którego ma nadzieję

Trip Convergence napotkała wiele barier przeszkadzających w wejściu na

skorzystać firma Trip Convergence.

rynki. Doświadczenia te są typowe dla pewnych problemów, przed którymi
stają także inne firmy próbujące czerpać korzyści z możliwości innowacyjnych
zamówień publicznych.
W szczególności innowatorzy stają przed brakiem dostępnych funduszy
lub programów zamówień, które pozwoliłyby rozwijać ich rozwiązania. Trip
Convergence skoncentrowała się na budowaniu możliwości finansowania dla
badań, rozwoju oraz wdrażania poprzez trzy rodzaje działań:
Procedurę polityczną, lobbowanie u wybranych funkcjonariuszy aby
zrozumieli oni i wspierali ideę ekspresowych wspólnych dojazdów.
Niezamawianą prezentację, poprzez informowanie regionalnych i miejskich
agencji transportowych.
Wnioskowanie o dotacje w ramach programów badawczych, innowacyjnych
i pilotażowych.
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PROCEDURA EKSPRESOWYCH WSPÓLNYCH DOJAZDÓW

System ten jest znany jako «casual carpooling» w San Francisco oraz jako

Dodanie wcześniej dokładnej oceny przed członkostwem, przenoszenia

«slugging» w Washington DC, gdzie został rozpoczęty w 1970 i rozwijał się

wartościowych punktów przejazdowych między pasażerami i kierowcami

samodzielnie w korytarzach, które miały specjalnie pasy dla wspólnych

w oparciu o wykonane razem przejazdy oraz ustanowienia dobrze

dojazdów, o wymaganiach HOV3 (wspólne dojazdy co najmniej 3 osób) oraz

oznakowanych i widocznych miejsc spotkań przystosowuje ten system do

HOV4. W każdym z tych miast w systemie uczestniczy każdego dnia około

bardziej formalnej postaci właściwej dla części systemu transportowego.

10 000 osób.

WCHODZENIE NA RYNEK WSPÓLNYCH DOJAZDÓW

2004

2005

2006

2007

ZAŁOŻENIE
POWSTAJE TRIP CONVERGENCE

ODRZUCENIE
DOTACJA NA INNOWACJE
AGENCJI TRANSPORTU
NOWEJ ZELANDII (2005, 2006, 2008)

ODRZUCENIE
DOTACJA NA ROZWÓJ RYNKU
AMERYKAŃSKIEGO
NZ TRADE& ENTERPRISE

ODRZUCENIE
WYWOŁANIE
HIGHWAYS FOR LIFE
(US,D OT, FHWA)1

2009

2008

ZAPREZENTOWANIE
ZAPREZENTOWANO
“ELASTYCZNE WSPÓLNE DOJAZDY”
KOMISJOM IZBY REPREZENTANTÓW
I SENATU W OLYMPIA (USA)2

ODRZUCENIE
CZUJNIKI BIOMETRYCZNE
DLA PRZEPROWADZANEGO
W SAN DIEGO BADANIA
ZAAWANSOWANYCH
ZASTOSOWAŃ WYKONAWCZYCH
DOTYCZĄCYCH ILOŚCI PASAŻERÓW
W POJAZDACH

ZŁOŻENIE WNIOSKU
AMERYKAŃSKA RADA DS. BADAŃ
NAD TRANSPORTEM – STUDIUM
WYKONALNOŚCI „TRANSIT IDEA”

ZATWIERDZENIE
DOTACJA
NA ROZWÓJ RYNKU
AMERYKAŃSKIEGO
NZ TRADE& ENTERPRISE

DOSTANIE SIĘ NA LISTĘ SKRÓCONĄ
PREZENTACJA
DLA METROPOLITALNEJ
AGENCJI PLANOWANIA
SAN DIEGO

PRZEGRANA
METROPOLITALNA AGENCJA
PLANOWANIA SAND DIEGO
NAGRADZA
KONKURENCYJNĄ PROPOZYCJĘ

USTALENIE PRIORYTETÓW
“PROJEKT ZADEMONSTROWANIA
ELASTYCZNYCH
WSPÓLNYCH DOJAZDÓW”
ZOSTAJE ZAWARTY W PROJEKCIE
PLANU TRANSPORTOWEGO AUCKLAND

ZATWIERDZENIE
STUDIUM
WYKONALNOŚCI
“TRANSIT IDEA”
– “ELASTYCZNE
WSPÓLNE DOJAZDY
DO PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACJI
MASOWEJ ”

INWESTYCJA
WŁĄCZENIE SMS-OWEGO SYSTEMU
ŚLEDZENIA PODRÓŻY ZOSTAJE
ZINTEGROWANE Z ROZWIĄZANIEM

WYŁĄCZENIE
PLAN TRANSPORTOWY AUCKLAND
NIE WSPOMINA O ELASTYCZNYCH
WSPÓLNYCH DOJAZDACH

URUCHOMIENIE
WPROWADZANIE NA RYNEK
EKSPRESOWYCH WSPÓLNYCH
DOJAZDÓW W AUCKLAND
WRAZ Z INTERESARIUSZAMI,
BEZ LOKALNEJ AGENCJI
TRANSPORTOWEJ

URUCHOMIENIE
URUCHOMIONO W USA RIDESHARING
INSTITUTE MAJĄCY NA CELU
PODWOJENIE ILOŚCI WSPÓLNYCH
DOJAZDÓW NA CAŁYM ŚWIECIE
DO ROKU 2020

2010

ODRZUCENIE
STAN WASZYNGTON PRZYDZIELA
PROJEKT ELASTYCZNYCH
WSPÓLNYCH DOJAZDÓW
KONKURENTOWI4

BRAK PARTNERA
BRAK PARTNERÓW BĘDĄCYCH
AGENCJAMI TRANSPORTOWYMI
DLA PROGRAMU
PILOTAŻOWEGO USDOT
VALUE PRICING (2009, 2010)

Zamówienia publiczne wspierające innowacje

60

TWORZENIE RYNKU DLA INNOWACYJNYCH
ENERGOOSZCZĘDNYCH OKIEN
W chłodnym kraju, takim jak Szwecja, oszczędzanie energii w domach
wytwarza realne oszczędności. Okna były słabym ogniwem oszczędzania
energii, uwalniając dziesięć razy więcej energii niż ściany. Po wprowadzeniu
potrójnego szklenia w latach 70-tych XX wieku żadne istotne ulepszenia nie
nastąpiły aż do roku 1990.
W wyniku tego szwedzka agencja rządowa NUTEK (dziś: Szwedzka Agencja
Energii)8 przygotowała zamówienie technologii bardziej energooszczędnych
okien na mocy swojego Programu Zamówień Innowacyjnych Technologii.
Ostatnie postępy w tej dziedzinie dokonywane przez producentów szyb
wprowadzające lepiej izolujące szyby na rynek umożliwiły próbę zastosowania
zasad energooszczędności w stosunku do okien.

GROMADZENIE NABYWCÓW WOKÓŁ
ATRAKCYJNEGO CELU
NUTEK

ustanowił

wezwanie

mające

na

celu

zredukowanie

strat

energetycznych powodowanych przez okna o 50%. Jednym z wyzwań dla
przemysłu budowlanego był wysoki stopień jego fragmentacji oraz brak
nabywców chcących podjąć ryzyko skoku technologicznego. Dlatego też
wezwanie zostało zorganizowane z grupami nabywców sektora prywatnego,
co miało zagwarantować popyt oraz minimalne przyjęcie się na rynku.
Biorąc pod uwagę, że same władze nie kupowały tak naprawdę żadnych okien,
ale fundowały postęp techniczny, było bardzo ważne, aby grupa nabywców
zobowiązała się do zamówienia pewnej ilości metrów kwadratowych
spełniających specyfikację okien. Aby wprowadzić więcej inicjatywy, rząd
zaoferował dotację w wysokości 30% na dowolne sprzedane nowe okna, do
pewnej ustalonej ilości. Konsultowano się z ekspertami w kwestii opracowania
specyfikacji dla wezwania, w tym z zainteresowani potencjalnymi klientami
z grupy nabywców, ekspertami oraz przedstawicielami kilku szwedzkich
organizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego.
Po opublikowaniu, producenci, głównie średniej wielkości firmy, przedstawili
dwie swoje obawy. Jedną z nich było wyzwanie techniczne przed nimi
postawione, a drugą chęć rynku do przyjęcia produktów poza grupą
początkowych nabywców. Jednakże znaczne oszczędności użytkowników
końcowych na kosztach energii dostarczyły także silnej inicjatywy, która
mogła podtrzymać ulepszenia.

8 Przypadek ten został opracowany dzięki
materiałom dostarczonym przez VINNOVA,
Szwedzką Agencję Informacyjną.
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Po zakończeniu zamówienia, rząd Szwecji aktywnie promował cechy nowych
okien wśród właścicieli domów oraz społeczeństwa. Cała procedura trwała

energetyczne, rząd Szwecji zauważył, że

5 lat.

okna nie wykorzystywały swojego znacznego

PRZYSPIESZENIE WYDAJNOŚCI ORAZ POPYTU
Okna konsumenckie oferują niewiele możliwości ochrony innowacji za

potencjału oszczędnościowego. Zamówienie

pomocą praw własności intelektualnej. Dlatego też zamiast tego producenci
podążają ściśle za liderami branży oraz konkurencją, przyjmując innowacje

technologiczne NUTEK zgrupowało nabywców

organicznie. Nowy produkt wchodzący z sukcesem na rynek rozpocznie
zazwyczaj rozwój podobnych rozwiązań przez innych.

oraz dotacje publiczne, aby wynagrodzić
W pierwsze turze zwycięskiej firmy zapewniły w swoich projektach 60%

innowacyjnych, średniej wielkości

energii w stratach energii, co było wielkim sukcesem, jednak ich rezultaty
uznano za niezgrabne i absorbujące zbyt dużo światła. Jednakże inicjatywę

producentów, którzy podwoili wydajność

nabywców wzmocniły obiecujące oszczędności energii, jakie można by
sprzedać klientom.

energetyczną.
Kontynuacja rozwoju poprzez drugą turę zamówienia technologii
Tura 1:

poskutkowała stworzeniem okien, które miały nieco niższą skuteczność w

W ciągu 6 miesięcy rozwoju na wezwanie odpowiedziało 21 firm. 13 z nich

redukcji strat energii, o około 40%, jednak były znacznie lepiej zaprojektowane

dostarczyło rozwiązania, które spełniały kryteria wynikowe i których prototypy

i zostały pozytywnie przyjęte na rynku. W wyniku tego ogólny standard

stworzono na potrzeby testów w instytucie badawczym. Cztery rodzaje okien

energooszczędności został znacznie podniesiony.

spełniły specyfikacje w trakcie testów, a każdy z ich producentów otrzymał
nagrodę w wysokości 10 000 EUR. Dwie firmy wybrano jako zwycięzców, z

Niezamierzonym, lecz trwałym efektem było to, że szwedzcy producenci, w

których jedna była dużym producentem, a druga należała do grupy małych i

większości średniej wielkości firmy, zyskały większy stopień konkurencyjności

średnich przedsiębiorstw. Każda z nich otrzymała 20 000 euro oraz umowę na

poprzez energooszczędność, tak jak producenci z krajów bałtyckich weszli na

sprzedaż kilku tysięcy takich okien grupie nabywców.

skandynawski rynek z produktami niskokosztowymi. Zamiast przegrywać z
konkurencją, firmom udało się zwiększyć swój udział w rynku.

Było jednak jasne, że okna te, postrzegane przez architektów i budowniczych
jako zbyt niezgrabne, nie byłyby nigdy atrakcyjne dla większego rynku. W
wyniku tego rozpoczęto drugą turę zamówienia.
Tura 2:
Grupa nabywców chciała kontynuować rozwój aby otrzymać okna, które
byłyby zarówno energooszczędne jak i estetyczne. Rząd Szwecji zaoferował
potencjalnym dostawcom nieodpłatny czas na konsultacje z architektami
w celu wsparcia projektu okien. Pięciu producentów zgłosiło nowe projekty
okien. Czterech z tych producentów uczestniczyło w turze pierwszej, podczas
gdy jedna firma była nowym uczestnikiem zamówienia. W tej turze nie było
ogłoszonych „zwycięzców”, natomiast wszystkie okna była zgodne z nowymi
specyfikacjami.
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JAK TALLINN ZOSTAŁ PIERWSZYM MIASTEM NA
ŚWIECIE, KTÓRE WDROŻYŁO OPŁATY PARKINGOWE
PRZEZ TELEFONY KOMÓRKOWE
Zainspirowany wizją dwóch szwedzkich

Użytkownik końcowy uiszczał ponadto opłatę za usługi dodatkowe
w wysokości 0,32 euro od transakcji. Stanowiło to dodatek w wysokości

operatorów telefonii komórkowej, Tallinn

około 20% średniej wstępnej opłaty parkingowej. Szybkie przyjęcie się usługi
wśród użytkowników (35% transakcji już w 2000 roku), pomimo kosztu opłaty

rozpoczął wdrażanie radykalnej innowacji,

dodatkowej, wynikało prawdopodobnie z tego, że nie trzeba było obchodzić
się z monetami, co w przeciętnej sesji parkowania oznaczałoby 18 monet

która przekształciła stosowany od zawsze

ważących około 100g. Ponadto, korzystanie z płatności za pomocą telefonów
komórkowych ułatwiło płacenie za faktyczne wykorzystany czas, w kontraście

sposób zarządzania parkowaniem
i doprowadziła do powstania NOW!

do nadpłacania na wszelki wypadek.

KONSOLIDOWANIE MARŻY INNOWACYJNEJ
W ciągu kolejnych lat, 20% udział w przychodach płacony przez Tallinn

Innovations, małej pionierskiej firmy działającej

został zmniejszony do nieco ponad 10% w związku z coraz większym
przyjmowaniem się rozwiązania i korzystania z niego w ponad 80%

w dwudziestu miastach w Europie i USA.

transakcjach dotyczących parkowania ulicznego. Pomimo że Miasto Tallinn
nie zamówiło innowacji jako takiej, umożliwiło dostawcom usług inwestycję

Nie jest trudno zrozumieć, dlaczego płatności za parkowanie przez telefony

oraz rozwój swojego rozwiązania w zamian za wyższą wstępną marżę, co dało

komórkowe powstały w Estonii: z jednej strony nie istniała tam prawie wcale

dostawcom pewność siebie potrzebną by podjąć inwestycje w opracowanie

infrastruktura parkingowa, natomiast z drugiej moneta o największej wartości

technologii. Jednym z beneficjentów była firma Trigger Software, małe

była warta 0,06 euro. Ponadto, każdy kierowca posiadał telefon komórkowy.

estońskie przedsiębiorstwo zajmujące się oprogramowaniem, które

Dziś ponad 80% wszystkich opłat parkingowych w Tallinnie jest dokonywane

opracowało rozwiązanie telefonicznych opłat parkingowych oferowane przez

za pomocą telefonów komórkowych.

Tele2. Dostawca innowacyjnej technologii dla Tele2 położył fundamenty pod
założoną w 2003 roku przez zespół opracowujący technologię młodą firmę

Komórkowe płatności za parkowanie zostały po raz pierwszy wprowadzone
komercyjnie w Tallinnie w 2000 roku jako usługa dodana świadczona
swoim abonentom przez dwóch operatorów telefonii komórkowej
posiadanych przez Szwedów, EMT oraz Tele2. Operatorzy opracowali umowę
z władzami lokalnymi Tallinna, zgodnie z którą miasto płaciłoby 20% udziału
w przychodach z zebranych opłat. Ustalenia takie były bardziej opłacalne dla
miasta, jako że nie musiało ono inwestować w parkometry ani pobierać z nich
gotówki, co wymuszałoby zatrudnienie personelu, który musi obsługiwać
duże ilości monet, które muszą być następnie przeliczone i przetworzone.

NOW! Innovations.
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Od tamtej pory firma NOW! Innovations pracowała ciężko aby wyeksportować

rozwiązań ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, w której,

Tallińską historię sukcesu poza granice kraju, jako że Estonia jest jednym

zdaniem firmy, Stany Zjednoczone wyprzedzą rynki europejskie. Umowy

z najmniejszych rynków, mających potencjał 30 miliardów euro. W wyniku

z miastami stały się dosyć znormalizowane, a kluczową kwestią stały się ramy

tego zespół przyjął inwestycję Helmes, dużej bałtyckiej firmy opracowującej

czasowe, w których opłaty parkingowe muszą zostać przekazane do władz

oprogramowanie, w roku 2005 i już w 2006 roku wszedł na rynek belgijski. Na

zajmujących się parkowaniem. W niektórych przypadkach przekazanie musi

początku roku 2011 firma otrzymała dużą inwestycję od grupy inwestorów

być natychmiastowe (opłaty wędrują bezpośrednio do miasta), w innych

angażujących się w przedsięwzięcia wysokiego ryzyka (tzw. venture

NOW! Innovations ma na to do 6 tygodni po ostatnim dniu każdego miesiąca.

capitalists), w tym od Estońskiego Funduszu Rozwojowego, posiadanego

Dla użytkownika końcowego poszerzone ramy czasowe mogą tworzyć

przez rząd funduszu inwestycyjnego utworzonego, aby wspomóc estońskie

większe zróżnicowanie w możliwościach dokonywania płatności, w tym

firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami w ekspansji poza

wystawianie rachunków przez operatora telefonii komorkowej oraz rachunki

granice kraju.

post-paid (rozliczane po okresie rozliczeniowym).

okoliczności i dał podobny sukces - już po dwóch latach 35% płatności

WPROWADZAJ PROGRAMY PILOTAŻOWE,
ZNAJDUJ RYNKI, EWOLUUJ, INWESTUJ

dokonywano poprzez telefony komórkowe. W sumie do dnia dzisiejszego

Historia NOW! Innovations jest historią sukcesu, która ma kilka kluczowych

usługę mobilnych opłat parkingowych uruchomioną przez NOW! Innovations

cech:

W Belgii estoński model biznesowy został dostosowany do lokalnych

oferuje 13 belgijskich miast. W niektórych krajach, takich jak Ukraina,
głównym problem jest przekonanie konsumentów aby zaakceptowali samą

1. Przyjazna technologii i biznesowi polityka Estonii

ideę płatnego parkowania. Na takich rynkach firma pomaga opracowywać

2. Brak istnienia wcześniej usług parkingowych oraz interesariuszy

prawodawstwo oraz strategie dotyczące parkowania przed przyznaniem

i infrastruktury z tym związanych
3. Wysoki stopień penetracji w kwestii telefonów komórkowych pośród

zamówienia lub koncesji.

klientów
Stany Zjednoczone, które przez długi czas pozostawały w tyle w kwestii

4. Partnerstwo z jednym z głównych operatorów telefonii komórkowej

rozwiązań mobilnych, w końcu przebudziły się i dostrzegły korzyści płynące

5. Wczesna historia sukcesu zmotywowała zespół oraz inwestorów do

z telefonicznych opłat parkingowych oraz stały się najważniejszym rynkiem
dla NOW! Innovations. Trzy miasta korzystają już z tego rozwiązania, a kolejne
pół tuzina się do tego przygotowuje. Europejskie usługi SMS są zastępowane

rozszerzenia działalności
6. Potrzeba internacjonalizacji spowodowała, że NOW! Innovations stało
się firmą globalną na wczesnym etapie działalności

przez interaktywne odpowiedzi głosowe oraz aplikacje dla smartfonów.

7. Uczenie się od klientów na kilku rynkach ulepszyło ofertę

Stany Zjednoczone stały się także wiodącym rynkiem w kwestii rozwoju

8. Ogromne poświęcenie, wytrwałość oraz mobilność głównego zespołu

KOSZT ZA 15 MINUT PARKOWANIA W STARYM MIEŚCIE
W TALLINNIE: 18 EEK (1,15 EUR)9

KOSZT 2 GODZIN
PARKOWANIA
= 14410 MONET EEK

ŚREDNIA WAGA TELEFONU
KOMÓRKOWEGO
(2000)11 = 218G

218g

720g
ILOŚĆ
PARKOMETRÓW = 0

9. Miasto Tallinn

PENETRACJA W ZAKRESIE
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
(2000)12 = 54%

10. Ciscoins.net

11. "Life cycle of a cell phone", Environmental
Literacy Council (2004)

12. Urząd statystyczny Estonii

Zamówienia publiczne wspierające innowacje

64

NOWE OBLICZE ROWERU PUBLICZNEGO
W 2010 roku ponad dwieście miast

Start poprzez projekt
Począwszy od 2008 roku, firma podjęła odważne kroki w kierunku

udostępniało ponad milionów rowerów

zaprojektowania systemu rowerów publicznych o nazwie Urbikes, które
wygrały kilka międzynarodowych nagród. Rowery Urbikes są wynikiem

publicznych, w porównaniu do siedmiu miast

prawdziwie analitycznego badania , jak typowe systemy rowerów publicznych
powielane przez firmy wielonarodowe w miastach takich jak Paryż, Barcelona

w roku 2000. Ten spektakularny rozwój stał

czy Hangzhou rozpowszechniły się tak szybko oraz dlaczego nie utrzymały
się i, w wielu przypadkach, zostały przytłoczone swoim własnym sukcesem.

się możliwy dzięki globalnemu zasięgowi
Zespół zbadał znormalizowaną procedurę sprzedaży oraz to, jak miasta

małej grupy firm wielonarodowych. W takich

w trakcie procesu podejmowania decyzji nie posiadały krytycznych danych,
np. dotyczących powodów tego, że błędy w planowaniu były powtarzane

okolicznościach firma Modular tworzy

w większości z 200 systemów rowerów publicznych, zamiast pojawiania się
w tym procesie ciągłych ulepszeń. Kluczową cechą tych systemów, zgodnie

dla siebie drogi dostępu do tego rynku,

z ustaleniami zespołu, było to, że rower publiczny dostarczał zbyt wielu
funkcji.

koncentrując się na projektowaniu, zdrowym
W wyniku tego firma zaprojektowała rower publiczny jak część wyposażenia

rozsądku i zrównoważonym rozwoju.

miejskiego i skoncentrowała się rygorystycznie na jego zrównoważeniu oraz
wpływie na środowisko. Zrównoważenie, w przypadku rowerów Urbikes,

Modular jest małą firmą projektującą i sprzedającą administracji wyposażenie

oznacza kalkulację kosztów cyklu życia - lub długowieczność rozwiązania

miejskie koncentrujące się na parkowaniu rowerów od roku 2003. Początkowe

przy minimalnych kosztach. Co więcej, firma postanowiła skoncentrować się

problemy obejmowały włączenie kwestii zrównoważenia do planu działania

na użytkowniku, a nie administracji publicznej, jako kliencie.

oraz zmotywowanie miast do zrozumienia, że parkowanie rowerów jest
integralną częścią życia w mieście. Jak wiele innych firm, Modular napotkała

WIODĄCY KLIENCI U PROGU

problem tego, że miasta składały zamówienia wedle własnego planu,

W 2008 roku Miasto Granollers w Hiszpanii wybrało rowery Urbikes, ponieważ

w którym nie było zbyt wiele miejsca na niewywołane propozycje. W

system zarządzania nimi został zintegrowany z istniejącą infrastrukturą

wyniku tego firma zaczęła polegać na opiniotwórczych środowiska miasta

parkingową miasta zamiast wdrażania nowych serwerów, sieci oraz kiosków.

aby pozycjonować produkty i rozwiązania, co spowodowało, że była coraz

Koszty konserwacji roweru także były niższe niż w przypadku alternatyw,

bardziej oddalona od swoich produktów źródłowych poprzez podążanie za

jako że rower został zaprojektowany tak, aby pracował bez łańcucha oraz

wymaganiami owych pośredników.

z wykorzystaniem innych niestandardowych komponentów, które nie są
kradzione. Miasto kupiło rowery, sprzęt parkingowy oraz system zarządzania.
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Dało to Urbikes okazję, aby przenieść podstawową procedurę badawczo-

z konwencjonalnymi systemami. Firma wciąż jednak inwestowała w badania

rozwojową firmy z deski kreślarskiej na ulice, pozwalając na ewoluowanie

i rozwój, łącząc siły z fundacją Ytech prowadzoną przez pioniera rowerów

rozwiązania z każdą fazą wdrożenia oraz wraz ze zmieniającymi się potrzebami

publicznych w Amsterdamie z lat 60-tych XX wieku.

i cechami miast. W ten sposób zamówienie umożliwiło rozwój produktu.
W latach 2011-12 Urbikes wprowadzi rower elektryczny jako nową usługę
Miasto Vic zrozumiało, że wielkoskalowe systemy rowerów publicznych

transportu publicznego, za który obywatele będą bardziej chętnie płacić, co

dotyka problem jednokierunkowego grupowania się dużej liczby rowerów,

umocni zrównoważony model biznesowy firmy Urbikes w porównaniu do

dlatego też wybrało w 2010 roku Urbikes w celu zaopatrzenia centrum miasta

sytuacji jej większych konkurentów.

w mniejszą ilość jednostek. Przy tym drugim wdrożeniu, doświadczenia
skupionego systemu, co doprowadziło do 80% zmniejszenia kosztów

WIERNE GRONO UŻYTKOWNIKÓW NA CAŁYM
ŚWIECIE

utrzymania.

Firma Urbikes korzysta z entuzjazmu globalnej wspólnoty zwolenników

z Granollers pomogły ulepszyć planowanie w celu dostarczenia bardziej

w celu wprowadzania swoich manualnych i elektrycznych systemów na rynek,

PRZEWAGA POPRZEZ PLANOWANIE

wykorzystując głos użytkowników końcowych w celu otworzenia możliwości

W innych miastach firma Urbikes zauważyła, że wiele wdrożeń systemów

realizacji zamówień. Jej rynek początkowy w wyniku tego przeniósł swój

rowerów publicznych nie było opartych na analizie technicznej, lecz

środek ciężkości do Holandii, w której zamknięto, gdzie umowy o pilotażowe

motywach takich jak dostępność funduszy, które musiały zostać wydane

wdrożenia zostały zawarte w Amsterdamie.

- niezależne od bardzo wysokich kosztów utrzymania związanych

ZWYCIĘSKA PROPOZYCJA DOTYCZĄCA ROWERU PUBLICZNEGO

ROCZNY KOSZT
TYPOWEGO ROWERU
PUBLICZNEGO: 6 000 EUR

ROCZNY KOSZT ROWERU
URBIKE: 1 200 EUR
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ZALECENIA
Procedury negocjacji mogą otworzyć rynki

Jakie są implikacje udzielenia darmowej licencji

Poprzez

zamawiającym?

negocjacje

mogą

Państwo

mieć

możliwość

wyjaśnienia

konkurencyjnych lub technologicznych zalet Państwa produktów bez
inwestowania w zabierające czas anonimowe procedury przetargowe.

Władze publiczne mogą przydzielić wykorzystanie wyników stronom trzecim,
jednocześnie domagając się przy tym zatrzymania praw do bezpłatnej

Trzeba uwzględnić niszę dla większych

licencji. Wymiana ta może być warta zaakceptowania negatywnych stron, jeśli
zapewnia Państwu: a) sukces, b) elastyczność pozwalającą na angażowanie się

konsorcjów lub partnerów korporacyjnych

w komercjalizację dla stron trzecich oraz c) to, że inna spółka nie wykorzysta
okazji zamiast Państwa.

Mogą Państwo uczestniczyć w większych konsorcjach pełniąc specjalną rolę
polegającą na wkładzie w fazę negocjacji przez Państwa specjalistyczną

Należy planować wyższe koszty nabycia z racji

wiedze, zasoby lub możliwości.

Należy wprowadzić swoje nowoczesne badania

skomplikowanej procedury
Procedury innowacyjnych zamówień zostały zaprojektowane początkowo

na rynek poprzez zamówienia wspierające

dla dużych projektów i mogą być bardziej złożone niż Państwa wcześniejsze
doświadczenia z racji wymagań dotyczących czasu, dokumentacji oraz

innowację

nierutynowego charakteru tego procesu. Może to stawiać Państwa w gorszej
sytuacji w porównaniu do większy firm, które mogą posiadać więcej zasobów

Jeżeli wiodą Państwo w badaniach oraz posiadają silne przedsiębiorstwo,

.

powinni Państwo mieć dużą szansę, aby przekonać nabywców publicznych
do zainwestowania w końcowe etapy Państwa badań i prac rozwojowych

Możliwe jest dostarczenie wyłącznie jednej fazy

oraz procedury innowacyjnej.

Należy uzyskać przewagę konkurencyjną

projektu
Zamówienia badań i rozwoju mogą być dzielone na fazy rozciągnięte na okres

w składaniu ofert poprzez handel kosztami

czasu pozwalający zagwarantować konkurencję między producentami, lecz
także mające na celu zredukowanie rozmiarów kontraktów oraz zwiększenie

w zamian za prawa własności

elastyczności. Powinni Państwo być zatem świadomi, że mogą być zmuszeni

Mogą Państwo uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez obniżenie cen

pozostać w projekcie.

do powtarzającego się stawania w przetargach razem z konkurentami chcąc
w zamian za prawa do eksploatacji własności intelektualnej, której wartość
zależy od istnienia mocnego planu eksploatacji.

Obok Państwa projektu mogą być prowadzone

Konieczne jest wzięcie pod uwagę ryzyka

inne, równoległe, a wygra ten, który osiągnie

oraz korzyści wynikających z przymusowej

lepszy ich wynik.

sprzedaży licencji nabywcom

Zamawiający są zachęcani do dzielenia projektów nie tylko na fazy, lecz
także do minimalizowania ryzyka oraz poszerzania elastyczności poprzez

Nabywcy publiczni mogą domagać się przymusowego sprzedawania licencji

uruchamianie projektów równoległych, reprezentujących różne podejścia

dla wyników stronom trzecim, aby uniknąć zablokowania dostawców. Muszą

do tego samego problemu. Oceny na końcu każdej fazy mogą być zatem

Państwo ostrożnie rozważyć swoją strategię oraz model biznesowy tak, aby

bardziej przychylne dla konkurencyjnego podejścia i to ono uzyska kolejną

uniknąć ryzyk komercyjnych.

turę funduszy na rozwój.
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WSTĘP
Konkurencyjne firmy mogą rozwijać

wykorzystywane do wymiany danych w działaniach związanych z łańcuchem
zaopatrzeniowym.

swoją sprzedaż poprzez e-zamówienia,
W sektorze publicznym, e-zamówienia są wykorzystywane głównie

a jednocześnie zakupy publiczne zyskają

w stosunku do pospolitych przedmiotów, takich jak artykuły biurowe,
artykuły spożywcze i odzież ochronna. W dzisiejszych czasach elektroniczna

na wydajności. Stopień przyjęcia się tego

wymiana danych jest przejmowana przez sieci dostawców oraz bezpośrednie
połączenia systemowe. W ostatnich latach wiele rządów europejskich

rozwiązania jest jednak zróżnicowany,

wdrożyło platformy e-zamówień, pozwalające firmom tworzyć konta, śledzić
publikacje przetargów, składać oferty w przetargach oraz, w niektórych

a między istniejącymi platformami krajowymi

przypadkach, zarządzać elektronicznie wszystkimi etapami procedury
zamówienia.

nie ma współdziałania, co często utrudnia
Procedury e-zamówień podążają za ogólnymi europejskimi wskazówkami dla

uczestnictwo firmom zamiejscowym.

zamówień publicznych, za wyjątkiem tego, że okresy wywołania są skrócone.
Dostępne formy e-zamówień obejmują procedury otwarte i ograniczone,

Zamówienia elektroniczne (e-zamówienia) są szeroko używane zarówno

procedury negocjacji, licytacje oraz dialog konkurencyjny w przypadku

w sektorze publicznym jak i prywatnym. W ramach swojej podstawowej

złożonych projektów.

definicji, e-zamówienia mogą być postrzegane jako automatyzacja zakupów,
realizacji oraz fakturowania produktów i usług na podstawie uzgodnionych

Po wybraniu zwycięzcy, wszystkie spółki, które złożyły propozycje muszą,

wcześniej kontraktów.

zgodnie z prawem europejskim, zostać poinformowane o kryteriach dla
zwycięzcy i przyznania zamówienia. Zażalenia do sądów mogą być wnoszone

W branżach takich jak motoryzacja, branża chemiczna i logistyka,

przez okres dziesięciu dni. Po ustanowieniu porozumień umownych, nastąpić

elektroniczna wymiana danych oraz dokumenty elektroniczne są od dawna

może realizacja zamówienia, fakturowanie oraz płatności.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ELEKTRONICZNYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OSZCZĘDZANIE NA

DOSTARCZENIE LEPSZEGO

POLEPSZENIE

POLEPSZENIE ZGODNOŚCI ZE

KOSZTACH POPRZEZ ZYSKI NA

I MNIEJ KOSZTUJĄCEGO

TRANSPARENTNOŚCI RYNKU W

STRATEGIAMI DOTYCZĄCYMI

WYDAJNOŚCI W PROCEDURZE

ZAOPATRZENIA

CELU WALKI Z KORUPCJĄ

ZAOPATRZENIA

ZAKUPU

STRATEGICZNEGO

DOSTARCZENIE

ZMNIEJSZENIE CZASU

ZMNIEJSZENIE

REDUKCJA KOSZTÓW

MOŻLIWOŚCI ZAOPATRZENIA

ZAMÓWIENIA I REALIZACJI

NADMIARU BIUROKRACJI I

ADMINISTRACYJNYCH

STRATEGICZNEGO
1. "E-procurement: A guide to successful
e-procurement implementation", Heywood i
in. (2001)

MARNOTRAWSTWA
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STRATEGIA W DZIAŁANIU
Długo oczekiwana transgraniczna

EUROPA: JEDEN RYNEK WIELU E-WYSP
Wdrożenia są zróżnicowane, zaczynając od dobrowolnych platform takich jak

standaryzacja e-zamówień nadchodzi powoli,

platforma zamówieniowa rządu duńskiego SKI (patrz strona 84) a kończąc
na obowiązkowych platformach dla wszystkich agencji rządowych (poza

a w międzyczasie firmy musiały zaakceptować

tymi związanymi z obronnością), takich jak francuska Marches Publics3. W
Hiszpanii4 system jest obowiązkowy wyłącznie dla rządu centralnego, co

to, że na niektóre rynki można wejść tylko po

zmniejsza jego oddziaływanie z racji wysokiego stopnia zdecentralizowanych
wydatków publicznych.

pokonaniu barier. Wybierając rynek dla siebie,
Przykładowo, choć portal SKI w Danii jest w języku angielskim, same

firmy powinny brać te różnice oraz rozwój

specyfikacje przetargowe są publikowane wyłącznie w języku duńskim. Gdy
firmy wykażą się już jako dostawcy w oparciu o kontrakty ramowe, mogą

sytuacji pod uwagę.

szybko zyskać korzystną pozycję na potrzeby przyszłych przetargów. W
wyniku tego w 2010 roku duńskie kontrakty ramowe zamówień publicznych

Wiele krajów europejskich utworzyło krajowe systemy e-zamówień, co

były krytykowane za zezwolenie kupującym na wybieranie obecnych

poskutkowało tym, że niektóre kraje europejskie są bardziej zaawansowane

dostawców do świadczenia nowych usług oraz przydzielanie im dodatkowych

w kwestii korzystania z zamówień z wykorzystaniem technologii kosztem

zadań bez otwartych przetargów.

transgranicznej zgodności operacyjnej. Powoduje to dodatkowy niepożądany
skutek zawierający się w tym, że może być trudniej uczestniczyć firmom

Komisja Europejska zażądała od Szwecji, aby zmieniła swoje przepisy

zamiejscowym w krajowych systemach zamówień, pomimo prawodawstwa

wymagające od oferentów podania szwedzkiego numeru identyfikacji

europejskiego oraz starań mających na celu promowanie właśnie takiego

podatkowej jako wymagania do bycia zaakceptowanym jako dostawca dla

transgranicznego uczestnictwa.

sektora publicznego5. Firmy, które nie spełniają tego wymagania, nie mogą
korzystać ze szwedzkich systemów e-zamówień. Z kolei w Wielkiej Brytanii

Niektóre z systemów krajowych są zwyczajnie zaprojektowane bez

firmy zamiejscowe mogą uczestniczyć, jednak muszą się zarejestrować

uwzględnienia firm zamiejscowych i występują w nich tak fundamentalne

poprzez specjalną procedurę.

problemy jak brak wsparcia wielojęzycznego oraz wymaganie krajowych
numerów identyfikacji podatkowej lub podawania krajowych referencji
(patrz strona 84 i wywiad na stronie 56 z Dr Juan'em Rada).
Kilka programów mających promować takie uczestnictwo transgraniczne
zostało uruchomionych przez UE. Na przykład program PEPPOL2 działający
w oparciu o Programy Ramowy Komisji Europejskiej dla Konkurencyjności
i Innowacji ma na celu utworzenie europejskiej normy oraz platformy
elektronicznej dla transgranicznych elektronicznych zamówień publicznych
(patrz strona 82).
Wiele krajowych portali zamówieniowych działa poprzez prowadzenie
przetargów publicznych kontraktów ramowych ponad progami UE.

2. peppol.eu

3. marches-publics.gouv.fr

4. catalogopatrimonio.meh.es

5. Publikacja Prasowa Komisji Europejskiej
IP/11/183, 16/02/2011
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STARANIA O ROZLICZALNOŚĆ
I TRANSPARENTNOŚĆ
Niektóre kraje wykorzystały możliwości dawane przez systemy zamówień

W 2010 roku rząd Wielkiej Brytanii zażądał od agencji publicznych

online, aby walczyć z korupcją. W Słowacji rząd poszedł o krok dalej i

opublikowanie

opublikował wszystkie przetargi oraz informacje na temat wszystkich

wartość większa niż 700 euro oraz umieszczenia wszelkich przetargów

przyznanych kontraktów na publicznym portalu. Inicjatywy takie utrudniają

przekraczających pewną określoną kwotę na elektronicznych platformach

publicznym decydentom niekorzystnie wybierać preferowanych partnerów,

przetargowych, starając się walczyć z korupcją oraz oszustwami oraz dać

jako że przyznane kontrakty można porównać z faktycznie złożonymi

dostawcom możliwości obniżania istniejących cen.

wszystkich

przyznanych

kontraktów

mających

ofertami.

WYDATKI NA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W WIELKIEJ BRYTANII WG DZIEDZINY (W MILIARDACH EURO)6
OPIEKA SPOŁECZNA
21,264

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
3,996

ROZWIĄZANIA BIUROWE
2,141

KONSTRUKCJA
19,862

PERSONEL TYMCZASOWY
USŁUG PROFESJONALNYCH
3,996

TOWARY INŻYNIERYJNE
2,025

PROFESJONALNE USŁUGI - INNE
18,791
POMIESZCZENIA
11,084
INFORMATYKA
11,051
OBRONNOŚĆ
10,952
KONSULTACJA USŁUG
PROFESJONALNYCH
4,148

6. "An introduction to public procurement",
OGC (2008)

PODRÓŻE
3,586
POJAZDY
2,985
ZARZADZANIE ODPADAMI
2,972
ENERGIA I USŁUGI KOMUNALNE
2,529
MARKETING I MEDIA
2,158

LOGISTYKA
1,393
TOWARY OPERACYJNE
1,374
WYDATKI KLINICZNE I MEDYCZNE
445
PALIWA, SMARY I GAZY
389
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MOŻLIWOŚCI
W 2010 roku Europa zrealizowała jedynie dziesięć procent wydatków z 210 miliardów EUR,
planowanych do wydania poprzez e-zamówienia, tracąc na efektywności. Położenie głównego
nacisku przez zamawiających na stosowanie e-zamówień otworzy nowe rynki, firmy powinny
starannie studiować rozwój wypadków w ich branży.
420 miliardów euro, czyli 3,55% PKB, jest wydawane co roku przez rządy UE

Zgodnie z Paneuropejskim Projektem Zamówień Publicznych Online

na otwarcie reklamowane zamówienia publiczne7. Szacuje się, że w roku

(PEPPOL), który jest projektem mającym promować znormalizowaną

2010 5% tej kwoty reprezentowały zamówienia elektroniczne. Sugeruje to, że

platformę e-zamówień, większe przyjęcie się e-zamówień mogłoby prowadzić

całkowity europejski rynek dla e-zamówień publicznych jest warto około 20

do oszczędności dla europejskich rządów, wynoszących ponad 50 miliardów

miliardów euro. Jest to znacznie poniżej początkowych ambicji, wynoszących

euro8. Inne oszacowania mówią, że procedury takie jak e-licytacje mogłyby

210 miliardów euro, czyli 50% e-zamówień rocznie, które UE ogłosiła w 2005

obniżyć ceny za nabycia publiczne nawet o 23%.

roku.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OTWARCIE REKLAMOWANE FIRMOM EUROPEJSKIM

PONAD 40 MILIONÓW EURO
PONAD 20 MILIONÓW EURO
PONIŻEJ 20 MILIONÓW EURO

7. Eurostat

8. Zamówienia bez granic w Europie, PEPPOL
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Biorąc pod uwagę wielkość zamówień publicznych oraz względnie małe

Ogólnie rzecz biorąc, informatyka, energia oraz konsultacje są często

przyjęcie się e-zamówień, przyszły potencjał rozwojowy wydaje się być

głównymi pojedynczymi pozycjami zamawianymi przez urzędy publiczne

znaczny. UE oraz Państwa Członkowskie podejmują poważne starania, aby

poprzez e-zamówienia, wedle tego, co przedstawiają duńskie wydatki na

osiągnąć cel 50% e-zamówień w krótkiej perspektywie, w celu zrealizowania

e-zamówienia. Jednak stosując porównanie, dane ogólnych wydatków

wielu korzyści.

na zamówienia publiczne w Wielkiej Brytanii pokazują, że dziedziny takie
jak opieka społeczne, konstrukcja lub pomieszczenie stanowią ogólnie

Kraje z wysokimi podstawami kosztów, takie jak kraje Europy Północnej,

największe wielkości w ramach zamówień publicznych.

wdrożyły krajowe systemy zamówień, takie jak SKI w Danii (patrz strona
84), otwierając tym samym znaczne możliwości uczestniczenia w tych

Aby zrozumieć możliwości dawane przez e-zamówienia, firma musi

platformach zamiejscowym firmom o niższych podstawach kosztów. Jeżeli

przestudiować

bariery formalne i językowe dla uczestnictwa mogą zostać przezwyciężone,

zrozumienie, które rynki kupują obecnie stosowne portfolio produktów

powinny powstać znaczne możliwości dla konkurencyjnych dostawców.

za pomocą e-zamówień oraz jaki odsetek całkowitych wydatków dotyczy

dokładnie

swój

sektor.

Pierwszym

czynnikiem

jest

zamówień elektronicznych.
Możliwości e-zamówień są różne na różnych rynkach The Greater London
Authority9 wydaje rocznie 4,7 miliarda euro na zamówienia publiczne, z czego

Po drugie, firmy muszą dokonać rewizji trendów aby zwiększyć stopień

13%, czyli 522 miliony euro trafiają do małych i średnich przedsiębiorstw.

przyjęcia e-zamówień w swoim portfolio produktów. Linia produktów może

Strategie w Londynie mają na celu zwiększenie udziału wydatków trafiających

być dobrym kandydatem do wprowadzenia do zamówień publicznych,

do małych i średnich przedsiębiorstw, a Wielka Brytania jest bardzo aktywna

oferując szansę zostania graczem wykonującym pierwszy ruch. E-zamówienia

w promowaniu e-zamówień.

mogą reprezentować też rozszerzenie udziału w rynku poprzez wgryzienie
się w tradycjonalne sposoby dokonywanie zakupów.

DANIA - 2 MILIARDY EURO10
E-zamówienia w milionach euro według dziedziny wydatków
INFORMATYKA
620

SPRZĘT
60

ENERGIA
540

SPRZĘT DO BADAŃ I LABORATORYJNY
60

KONSULTACJE
220

SAMOCHODY
40

TELEKOMUNIKACJA I PRZESYŁANIE DANYCH
140

MATERIAŁY BUDOWLANE,
MATERIAŁY ELEKTRYCZNE, NARZĘDZIA I DREWNO
20

PAPETERIA, ARTYKUŁY BIUROWE,
DRUKOWANIE I SKANOWANIE
140
JEDZENIE I NAPOJE
120

9. london.gov.uk/rp/docs/respro2010.pdf

WYPOSAŻENIE KUCHNI
20
INNE
20

10. ski.dk/om/okonmi/Sider/default.aspx
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ROZSZERZANIE ZASIĘGU ONLINE AMERYKAŃSKICH
PROGRAMÓW ZAMÓWIEŃ

11. acquisition.gov
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te zmniejszają konieczność aktywnego śledzenia publikacji przetargów
i tym samym pozwalają zaoszczędzić czas i koszty na sposoby szczególnie

(federalne możliwości biznesowe) dba o to, aby

korzystne dla mniejszych przedsiębiorstw.

zamówienia były przeprowadzane na uczciwych

Aby składać oferty w ramach platformy, spółki muszą zarejestrować się
w Centralnej Rejestracji Kontraktowej (Central Contracting Registration -

i takich samych zasadach dla przedsiębiorstw

CCR)13. Wymaga to od firmy przekazania informacji bankowych, numeru
identyfikacyjnego podatnika oraz numeru Data Universal Numbering

różnej wielkości. Agencje federalne muszą

System (DUNS) przydzielanego przez Dun & Bradstreet. Firmy spoza USA
mogą tworzyć konta na platformie, pod warunkiem, że zdobędą wymagany

publikować kontrakty o wartości ponad 25

numer DUNS oraz inne kody branżowe. Jednak dla kilku dziedzin, takich jak
obronność, infrastruktura i dziedziny natury militarnej, istnieją ograniczenia

000 USD, oferując platformę z dodatkowym
wsparciem dla starania się o kontrakty
publiczne.

uczestnictwa firm spoza USA.

PREFERENCJE DLA MNIEJSZYCH
PRZEDSIĘBIORSTW
Wiele

kontraktów

jest

zarezerwowanych

dla

małych

i średnich

przedsiębiorstw, zgodnie z tym, co opisane jest w procedurze autorstwa
FedBizOpps (FBO) jest jedynym punktem wejścia dla nabywców federalnych

Federalnej Regulacji Nabyć (Federal Acquisition Regulation - FAR).

w USA w celu publikacji możliwości biznesowych o wartości ponad 25 000

Gwarantuje to, że mniejsze przedsiębiorstwa otrzymają sprawiedliwą część

USD. Zainteresowani sprzedawcy mogą wyszukiwać możliwości i starać

kontraktów federalnych. Platforma sama w sobie nie zajmuje się kwestiami

się o nie poprzez profile online. Platforma jest częścią większej przestrzeni

transparentności, lecz wspierana jest przez inne platformy, takie jak Federalny

sieciowej Generalnej Administracji Usług (General Services Administration)

System Danych dot. Zamówień (Federal Procurement Data System)14 dający

rządu USA, nazywanej Zintegrowanym Środowiskiem Nabyć (Integrated

dostęp do wszystkich kontraktów o wartości przekraczającej 3 000 USD

Acquisition Environment - IAE). Narzędzia pomagają w skutecznym

oraz System Elektronicznego Raportowania o Podwykonawstwie (Electronic

prowadzeniu interesów z organizacjami rządowymi poprzez usługi i portale

Subcontracting Reporting System)15 pozwalający zgłaszać i rejestrować

takie jak Acquisition Central11 oraz US Small Business Administration12.

działania podwykonawców.

JEDNO KLIKNIĘCIE POZWALA DOTRZEĆ DO
TYSIĘCY MOŻLIWOŚCI

ZGODNOŚĆ W KWESTII DOSTĘPNOŚCI
Jednym z ważnych aspektów platformy jest wymaganie zgodności z Sekcją

FedBizOpps posiada rozległą funkcjonalność wyszukiwawczą, zapewniając

508 ustawy Rehabilitation Act z roku 1973. Wymaga ona, aby rząd federalny

dostęp do ponad 22 000 możliwości, w tym specjalnych programów, takich

nabywał wyłącznie takie towary i usługi elektroniczne oraz informatyczne,

jak ustawa Recovery Act. Funkcjonalność obejmuje także zdolność do

jakie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Od każdego sprzedawcy

tworzenia profili, śledzenia konkretnych tematów, wyszukiwania konkretnych

wymaga się zatem zgodności z tymi przepisami.

rodzajów możliwości oraz odkładania możliwości na później. Funkcjonalności

12. sba.gov

13. ccr.gov

14. fpds.gov/fpdsng_cms

15. esrs.gov
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OTWIERANIE KONTRAKTÓW PUBLICZNYCH DLA
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Poprzez uruchomienie kilku nowych i innowacyjnych inicjatyw, rząd Wielkiej Brytanii poszedł
daleko w kierunku zwiększenia szans dla małych i średnich firm na uczestnictwo w zamówieniach
publicznych. Przejrzystsze procedury w tym zakresie przyczynią się do zmniejszenia wydatków
publicznych oraz biurokracji.
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Strona internetowa wspólnoty socjalnej Downing Street o nazwie Number106

REDUKCJA WYMAGAŃ

stworzyła bloga w celu zapytania, jakie problemy z zamówieniami publicznymi

Biurokrację

napotkały małe i średnie przedsiębiorstwa. Z wielu udzielonych na to pytanie

przedkwalifikacyjnych ze wszystkich zamówień rządu centralnego o wartości

odpowiedzi, Urząd Rady Ministrów wywnioskował, że procedury zamówień

poniżej 140 000 euro. Daje to zamawiającym więcej elastyczności w kwestii

muszą zostać zmienione w celu lepszego ich dostosowania do małych i

wyboru metod, za pomocą których wstępnie kwalifikują potencjalnych

średnich przedsiębiorstw.

dostawców. Co więcej, dane przedkwalifikacyjne mogą zostać przesłane raz

zlikwidowano

poprzez

wyeliminowanie

kwestionariuszy

dla towarów zwykłych, co redukuje proces powtarzanego dostarczania tych
W odpowiedzi na to rząd uruchomił kilka inicjatyw17. Uruchomienie strony

samych informacji w celu składania ofert w celu pozyskania kontraktów.

Contracts Finder Website18 dla kontraktów wartych ponad 14 000 euro
zostało przygotowane tak, aby uczynić zamówienia publiczne bardziej

Za pomocą dodatkowych inicjatyw, takich jak procedury sprawozdawcze

transparentnymi oraz aby uczynić ich procedurę bardziej skuteczną dla

oraz informacji zwrotnych, angażowanie przedstawicieli z paneli rewizji

firm poprzez środki takie jak otrzymywanie szczegółów kontraktów przez

przemysłu oraz tworzenie programów wewnętrznej wymiany pomiędzy

pocztę elektroniczną. Dowolna firma, także spoza Wielkiej Brytanii, może

sektorem publicznym a przemysłem, rząd Wielkiej Brytanii otworzył

zarejestrować się i utworzyć konto online i stać się częścią platformy, choć

procedurę zamówień publicznych na nowe idee i procesy. Oficjalnym celem

międzynarodowy proces rejestracji jest nieco inny od procedury dla firm

jest osiągnięcie sytuacji, w której 25%2 wszystkich publicznych kontraktów

krajowych, która obejmuje kartę Government Gateway.

będzie wykonywane przez małe i średnie przedsiębiorstwa i okaże się jeszcze,
czy rząd jest w stanie osiągnąć ten cel.

TRANSPARENTNOŚĆ TWORZY MOŻLIWOŚCI
Wszystkie samorządy są zachęcane za pomocą zobowiązania do
transparentności do publikowania szczegółów dotyczących wszelkich
wydatków większych niż 700 euro19. Informacje o kontraktach i informacje
kontraktowe są dostępne jedynie na stronach internetowych uczestniczących
samorządów, jednak oczekuje się, że zostaną zsumowane przez aktywistów
otwartości danych. To, czy ta inicjatywa zaoferuje informacje rynkowe
firmom międzynarodowym, jeszcze się okaże, choć zasadniczo aktywne
przedsiębiorstwa mogłyby wskazać możliwości podcięcia obecnych
dostawców.
Mniejsi dostawcy są zaangażowani w dialog z agencjami rządowymi przez
Przedstawiciela Handlowego Korony (Crown Commercial Representative) dla
małych i średnich przedsiębiorstw oraz dedykowane konsultacje produktowe
aby inicjować więcej ogólnych dialogów dotyczących dziedzin rozwiązań.
W ten sposób małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymują okazję aby
zareklamować innowacyjne usługi panelowi składającemu się ze starszych
profesjonalistów operacyjnych oraz starszych specjalistów w dziedzinie
zamówień publicznych.

16. number10.gov.uk/

17. cabinetoffice.gov.uk/news/government-

problemwithprocurement

opens-contracts-small-business

18. contractsfinder. businesslink.gov.uk

19. cabinetoffice.gov.uk/news/governmentopens-contracts-small-business
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KORZYŚĆ BIZNESOWA W TRANSGRANICZNYCH
E-ZAMÓWIENIACH
Alfa1lab, średniej wielkości firma

KOSZT BYCIA PIONIEREM
Jedną z głównych przeszkód napotkanych przez Alfa1lab jest praktyczne

technologiczna, pionier w wykorzystywaniu

wdrożenie technologii oraz norm, na przykład w e-fakturowaniu. Zgodność
z nowymi standardami oraz technologią oznaczało naturalnie, że istniejące

e-zamówień zgodnie ze standardami

oprogramowanie do Planowania Zasobów Przedsiębiorstw (Enterprise
Resource Planning - ERP) nie były adekwatne, przez co firma musiała

europejskimi, uzyskała znaczne zyski

zainwestować w opracowanie nowej technologii.

biznesowe z wczesnych inwestycji

Europejskie inicjatywy takie jak np. PEPPOL oraz Open e-PRIOR odnoszą się
do tych kwestii zapewniając znormalizowany interfejs dla elektronicznych

w technologie, wynikające z przyjęcia pozycji

zamówień publicznych, zarówno na poziomie wiadomości (dokumentu) jak
i na poziomie transportu (wysyłania/otrzymywania dokumentów), a bariery

gracza, który wykonuje pierwszy ruch.

te powinny w najlepszym razie wręcz zniknąć w przypadku przyjęcia tych
norm przez sprzedawców oprogramowania ERP oraz dostawców usług.

Rozwiązania opracowane przez Alfa1lab dopasowują wymagania klientów
publicznych do przepisów europejskich oraz oferują klientom elektroniczne

Jest także perspektywa powstania wspólnoty wokół nowych technologicznych

przeprowadzenie transakcji (głównie e-zamówień oraz e-fakturowania).

wymagań e-zamówień, które z czasem ułatwią małym przedsiębiorstwom
zintegrowanie swoich systemów ERP z platformami o otwartych standardach.

SOLIDNE DOŚWIADCZENIE NA
PRZESTRZENI LAT

ZYSK Z INWESTYCJI

Alfa1lab wystawiała na przykład elektroniczne faktury duńskim klientom

Dla Alfa1lab inwestycja w rozwój oraz integrację oprogramowanie zgodnego

publicznym przez kilka lat i był to wielki sukces. Normy e-zamówień

z nowymi normami i wymaganiami była częścią decyzji biznesowej

gwarantują zgodność, upraszczają procedury oraz otrzymują ogólne koszty

o uczestnictwie w rynku. Spora część technologii opracowanej przez Alfa1lab

administracyjne na absolutnie minimalnym poziomie.

została później wydana w postaci open source i jest dostępna dla innych firm,
aby umożliwić im zmniejszenie ich inwestycji.

Alfa1lab jest jedną z pierwszych firm, które korzystały z PEPPOL oraz
przeprowadziła pierwszą transgraniczną transakcję PEPPOL. Była to

Alfa1lab może teraz łatwiej odpowiadać na przetargi publiczne, dostarczać

faktura przesłana szwedzkiemu Państwowemu Organowi Zarządzania

katalogi umawiającym się władzom publicznym lub po prostu korzystać

Finansowego, w którym to przypadku Alfa1lab udało się wystawić fakturę

z systemów w celu dokonywania podstawowych transakcji dokumentów,

elektroniczną poprzez swój wewnętrzny system finansowy, przesłać ją przez

takich jak zamówienia i faktury.

infrastrukturę PEPPOL oraz natychmiastowo otrzymać odpowiedź od klienta,
potwierdzającą, że faktura została otrzymana oraz została zweryfikowana pod

Doświadczenia Alfl1lab mówią, że e-zamówienia upraszczają także procedury

kątem zgodności z jego wymaganiami. Zarówno dla klienta jak i dostawcy

administracyjne prowadzone z umawiającymi się władzami, co w ostatecznym

oszczędności administracyjne okazały się znaczne.

rozrachunku powoduje, że zachowujący zgodność sprzedawcy są bardziej
atrakcyjni.
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PRZEWIDYWANA DYWIDENDA ALFALAB Z E-ZAMÓWIEN/E-FAKTUROWANIA
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EUROPEJSKI STANDARD
E-ZAMÓWIEŃ - BEZ GRANIC
Dwanaście krajów europejskich pracuje razem

OTWARTA EUROPEJSKA GIEŁDA
Celem projektu jest wdrożenie wspólnej normy dla łączenia istniejących

z Komisją Europejską aby powołać PEPPOL,

krajowych systemów elektronicznych zamówień w celu utworzenia wspólnej
platformy europejskiej. Obejmuje to udokumentowanie norm zawartości

otwartą europejską giełdę zamówień, w celu

najlepszych praktyk, wspólnych procedur oraz otwartej infrastruktury
giełdowej w całej Europie.

przezwyciężenia technicznych i prawnych
Program jest zaprojektowany w celu zarządzania całą procedurą zamówienia,

barier oraz otworzenia transgranicznego rynku

w tym fazą przed jego przyznaniem, przetargiem, zamówieniem oraz
fakturowaniem. Co więcej, PEPPOL ma na celu stworzenie procedur

e-zamówień do roku 2012.

ulepszania platform e-zamówień w przyszłości.

Kilka krajów europejskich opracowuje systemy e-zamówień mające

Dzięki połączeniu platform krajowych jedną normą, firmy europejskie - na

zwiększyć korzyści oraz oszczędności na kosztach związane z elektronicznymi

poziomie przedsiębiorstw oraz małe i średnie - będą mogły odpowiedzieć na

zamówieniami w ramach zakupów publicznych. Jednak jedynie kilka z tych

dowolne przetargi europejskie w ramach całej UE. Program ten oszacowuje

krajowych systemów zamówień jest łatwo dostępnych dla dostawców

potencjalne oszczędności w kosztach na nawet 50 miliardów euro poprzez

z innych krajów. W wyniku tego firmy oraz organizacje publiczne

zyski z wydajności, wydajniejsze rynki oraz oszczędność na kosztach przy

w Europie przegapiają okazję uzyskania potencjalnych oszczędności, jakie

zakupie produktów i usług przez instytucje publiczne.

daje wydajniejszy rynek. Projekt PEPPOL ma celu skupienie się na tym
niedociągnięciu w celu opracowania i przeprowadzenia pilotażu normy

PEPPOL jest zaprojektowany w celu utworzenia przyszłych europejskich

europejskiej dla e-zamówień razem z kilkoma dodatkowymi usługami

norm zamówień elektronicznych dla szerokiego zakresu branż. Przykładowo,

pozwalającymi zająć się procedurami mającymi miejsce zarówno przed jak

sieć transportowa PEPPOL pozwala sektorowi prywatnemu składać oferty

i po przyznaniu zamówienia.

odnośnie kontraktów sektora publicznego w dowolnym miejscu w UE.
Oznacza to, że włoska firma będzie mogła składać ofertę dla kontraktu

PEPPOL, Paneuropejski Projekt Zamówień Publicznych Online (Pan-

z rządem

European Public Procurement On-Line20), jest wielkoskalowym projektem

bezpiecznego środowiska elektronicznego.

finansowanym w 50% przez Komisję Europejską aby zapewnić oparte na
normach infrastrukturę oraz usługi IT dla transgranicznych e-zamówień
publicznych w Europie. Jest on finansowany z Program Wspierania Strategii
Informatycznej (ICT Policy Support Program) Programu Ramowego
Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework
Program) Komisji Europejskiej. Kilka z Państw Członkowskich UE uczestniczy
w projekcie, aby zharmonizować wykorzystanie elektronicznych zamówień
publicznych przez przedsiębiorstwa oraz zachęcić je do korzystanie z niego,
w szczególności małe i średnie firmy.

20. peppol.eu

Danii,

wymieniając

różne

dokumenty

w ramach

w pełni
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ZAUFANE ŚRODOWISKA USŁUGOWE PRZED
I PO ZAMÓWIENIU

ŁĄCZENIE RYNKÓW KRAJOWYCH
Głównymi barierami dla budowania wydajnego rynku jest brak wspólnych

W fazie przed przyznaniem zamówienia PEPPOL oferuje trzy komponenty

norm dla krajowych systemów zamówień oraz prawodawstwo, które często

wspierające procedurę przetargu publicznego: weryfikację e-podpisów

nie jest uzgodnione ze strategiami europejskimi. Krajowe wymagania

wydanych przez władze certyfikujące, Wirtualne Dossier Firmy pozwalające

wcześniejszego zarejestrowania firm, pośrednie dyrektywy oraz istniejące

przekazywać znormalizowane informacje o firmie (dowody, certyfikaty

wymagania techniczne w wielu krajach europejskich utrudniają firmom

i atesty); oraz wykorzystanie e-katalogów w celu przekazywania informacji

uczestnictwo w przetargach transgranicznych. Małe i średnie firmy są

o towarach i usługach w znormalizowanym formacie. Na potrzeby procedury

w szczególności ograniczone w uczestnictwie, jako że nie mają możliwości

po przyznaniu zamówienia, PEPPOL oferuje e-katalogi w celu wymiany

utrzymywania podmiotów stowarzyszonych lub innych kompetencji

informacji o towarach i usługach dostępnych na mocy kontaktu, e-zamawianie

w potencjalnych rynkach poza swoim kontekstem regionalnym oraz

oraz e-fakturowanie z wykorzystaniem zdefiniowanego zestawu procedur,

krajowym.

pozwalających dzielić się wspólnymi informacjami biznesowymi.
Projekt PEPPOL został rozpoczęty w roku 2008 a wiele instytucji aktywnych
PEPPOL opracował Infrastrukturę Transportową w celu połączenia za sobą

na platformie zostanie rozszerzonych do połowy 2011 roku. Od 2012 roku

nawzajem systemów e-zamówień za pomocą wspólnych i kompatybilnych

platforma powinna zostać otwarta dla partnerów komercyjnych, aby zadbać

na poziomie krajowym norm. Dostęp do infrastruktury PEPPOL ma miejsce

o jej długoterminowy zrównoważony rozwój. Istnieje wizja uczynienia

poprzez Punkty Dostępu, dostarczane obecnie zarówno przez agencje

PEPPOL kręgosłupem dla wspólnot e-zamówień w całej Europie do połowy

rządowe jak i firmy prywatne. PEPPOL ułatwi elektroniczną wymianę

2012 roku.

zamówień, faktur oraz katalogów między kupującymi i dostawcami w różnych
Państwach Członkowskich lub wspólnotach e-zamówień. Obejmuje także
klasyfikację towarów i usług oraz przekazywanie atestów firm, wymaganych
do składania ofert. Weryfikacja podpisów elektronicznych wydanych przez
władze certyfikujące w Europie będzie również uwzględniona.

STANDARYZACJA PEPPOL NA KLUCZOWYCH RYNKACH EUROPEJSKICH

Kraje partnerskie normy e-zamówień
PEPPOL (2010)
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"SKI": DUŃSKA PLATFORMA E-ZAMÓWIEŃ
Duńska platforma e-zamówień centralizuje przetargi, w których poszukiwani są dostawcy dla
32 500 organizacji publicznych w Danii. Poprzez wykonawców zewnętrznych, przetargi mogą
być publikowane zgodnie z przepisami UE, a dostawcy mogą być zatwierdzani na potrzeby
kontraktów projektowych lub wieloletnich umów ramowych.
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oficjalną krajową platformą dla zamówień produktów i usług dla organizacji

OGRANICZONE UŻYCIE PRZEZ
MIEDZYNARODOWYCH DOSTAWCÓW

publicznych w Danii. Firma SKI została utworzona na podstawie fuzji

Portal odniósł jedynie ograniczony sukces w przyciąganiu międzynarodowych

duńskiego państwowego urzędu ds. zamówień oraz analogicznej organizacji

dostawców i dlatego też oszczędności mogłyby być potencjalnie jeszcze

służącej duńskim miastom.

większe. Choć SKI podlega prawu UE, portal jest niemal wyłącznie w języku

Zamówienia Krajowe sp. z o.o. - czyli SKI w języku duńskim - zarządza

duńskim. Co więcej, mimo, że na portalu przetargowym www.ethics.dk
SKI jest posiadana w 55% przez państwo duńskie oraz w 45% przez

dostępny jest język angielski, do portalu można dostać się poprzez łącze na

lokalne władze w Danii. Obecnie obsługuje ona ponad 32 500 organizacji

stronie w języku duńskim22, a ponadto większość przetargów jest również

publicznych oraz 1 200 dostawców w 850 umowach ramowych. W 2009 roku

wyłącznie w języku duńskim.

portal obsłużył umowy ramowe warte ponad 2 miliardy euro, a w jego rozwój
główny wkład miały energia, technologie informatyczne, usługi konsultacyjne

Portal napotkał także inne problemy. Firma SKI miała ostatnio problemy z

oraz artykuły spożywcze. Większość dostawców do firmy duńskie lub duńskie

legalnością swoich kontraktów. Początkowo klienci publiczni mogli wybierać

podmioty stowarzyszone firm międzynarodowych.

pomiędzy przyznawaniem kontraktów dowolnemu dostawcy z listy lub
przeprowadzać mini-przetargi otwarte wyłącznie dla dostawców mających

Oczekuje się, że SKI przyniesie znaczne zmniejszenia cen zakupów wielu

zawarte umowy ramowe. Jednak ostatnio krajowy organ ds. konkurencji

organizacjom publicznym. W niektórych dziedzinach, takich jak siły policyjne,

zażądał od SKI wyeliminowania opcji wolnego wyboru pomiędzy dwoma

administracja miejska oraz organy podatkowe szacuje się oszczędności

modelami oraz objaśnienia, kiedy zastosowane powinny być różne modele.

wynoszące do 17% .

W wyniku tego firma SKI musiała anulować pewną ilość umów ramowych.

21

KAŻDA FIRMA MOŻE DOŁĄCZYĆ

PROCEDURA E-ZAMÓWIEŃ

Każda firma może zarejestrować się na portalu oraz składać oferty w każdym

Produkty są oferowane poprzez trzy główne kategorie: technologie

przetargu bez konieczności dokonywania opłat, pod warunkiem, że jest w

informatyczne, produkty oraz usługi. Przetarg zawiera zazwyczaj informacje

stanie dostarczyć produkty lub usługi stanowiące przedmioty przetargów.

dotyczące żądanych towarów lub usług oraz kryteriów selekcji. Po

Przetargi są publikowane na stronie internetowej SKI oraz poprzez serwisy

opublikowaniu przetargu, odbywa się spotkanie informacyjne zarówno

komercyjne takie jak mercell.com (Europa Północna) oraz udbudsvagten.

w Jutlandii jak i Zelandii. Przetarg jest zazwyczaj otwarty przez 40 dni a

dk (Skandynawia). Spółki zaakceptowane jako dostawcy mogą handlować

pytania mogą być zadawane w ciągu pierwszych 20 dni. Wszystkie pytania i

bezpośrednio z instytucjami publicznymi poprzez usługi uwzględnione w

odpowiedzi są publikowane do wglądu publicznego po okresie 20 dni.

umowach ramowych. Pozwala to firmom promować swoje usługi z dodanymi
korzyściami dla instytucji publicznych, jako że nie muszą one zajmować się

Po upływie 40 dni, SKI ma trzy tygodnie na ocenę wszystkich propozycji.

problemami związanymi z przeprowadzaniem oddzielnych przetargów.

Propozycje są punktowane, a te z największą ilością punktów są uwzględnianie

Dla dostawców bycie częścią umów ramowych może być zatem bardzo

jako dostawcy SKI dopóki limity podane w przetargu nie zostaną wypełnione.

atrakcyjne, jako że redukuje to bariery dla zamówień składanych przez

Następnie firmy kwalifikujące się do limitu mogą dostarczać swoje produkty

klientów publicznych.

lub usługi bezpośrednio instytucjom publicznym w Danii na mocy umów
ramowych zawartych na podstawie proponowanej ceny oraz proponowanych
warunków. Umowy ramowe trwają zazwyczaj od dwóch do czterech lat i są
administrowane poprzez portale takie jak gatetrade.net23.

21. ski.dk/Aktuelt/presse/Sider/

22. ski.dk/leverandoerer/blivleverandor/Sider/
default.aspx
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ZALECENIA
Należy aktywnie monitorować platformy

Należy być o krok do przodu poprzez

e-zamówień, aby zauważyć otwarcia

uczestnictwo w przyszłych ustalających normy

przetargów

programach pilotażowych e-zamówień

Jako że przetargi mają często krótkie terminy a kontrakty są przyznawane

Biorąc pod uwagę nadchodzące wdrożenie normy obejmującej cała

na od dwóch do czterech lat, firmy muszą monitorować platformy

Europę, firmy mogą już w tej chwili ubiegać się o status „przed udzieleniem

zamówieniowe online pod kątem publikacji przetargów lub sprawdzać kiedy

zamówienia” w programach takich jak PEPPOL.

kontrakty ramowe mają zostać odnawiane.

Należy znaleźć fundusze na kwestie językowe,
aby umożliwić korzystanie z e –zamówień na
rynkach docelowych

Nawet jeśli fakturowanie jest przeprowadzane
elektronicznie można nie otrzymać zapłaty na
czas. Należy planować ostrożnie, by nie doszło
do nadmiernego nadwyrężenia finansów

Jako że wiele kontraktów jest publikowanych tylko w lokalnych językach,
zalecić można zatrudnienie lokalnych menadżerów składania ofert lub

Małe i średnie firmy powinny uważać, aby nie utracić płynności finansowej.

konsultantów.

Dlatego też zalecane jest sprawdzenie średniego krajowego czasu dokonania
zapłaty. Jednym z miejsc, w którym można to zrobić jest strona internetowa

Umowy ramowe mogą dać prawdziwe

intrum.com/en/.

zwycięstwo, nawet jeśli nie dadzą pierwszego

Firmy powinny przygotować się na to, że

miejsca

sprzedaż poprzez systemy e-zamówień będzie

Jako że wiele umów ramowych nie jest typu „zwycięzca bierze wszystko”,

rosła szybciej niż sprzedaż tradycyjna

wnioskowanie o portfolio kontaktów może wciąż wytworzyć sprzedaż.
Dlatego też w wielu kontraktach ramowych jest często wybieranych kilku

Dlatego też małe i średnie firmy muszą dopasować działania do

dostawców, a bycie drugim lub trzecim tak wybranym dostawcą może

nadchodzących wymagań online w kwestiach e-przetargów, e-katalogów,

zapewnić istotny rynek.

e-fakturowania, itp.

Póki UE nie stanie się otwartym rynkiem,
należy rejestrować swoją firmę na kluczowych
krajowych rynkach
W przypadku niektórych krajów może być korzystne utworzenie lokalnych
podmiotów zależnych lub biur handlowych, aby uzyskać dostęp do
lokalnego numeru podatkowego. Pomimo tego, że praktyka wymagania
lokalnego numeru identyfikacji podatkowej jest nielegalna wedle przepisów
europejskich, jest ona często stosowana w krajowych platformach
e-zamówień. Duże międzynarodowe firmy często stosują tę strategię
i zaskakujące jest jak mało małych i średnich firm europejskich z niej korzysta.

Wnioski
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WNIOSKI
ZYSKANIE JAK NAJWIĘCEJ DZIĘKI NOWYM
TRENDOM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
DOBRE WIEŚCI: MŚP OTRZYMUJĄ
PIERWSZEŃSTWO

Informacje rynkowe są krytycznym czynnikiem także dla Państwa klientów. W
związku z tym zostało to zgłoszone jako jedna z ich słabości i muszą Państwo

Na rynkach europejskich i globalnych mniejsze przedsiębiorstwa dostają

rozważyć zaangażowanie się w dialog oraz inne działania marketingowe

priorytet w zamówieniach publicznych poprzez środki mające zwiększyć

aby zadbać o to, aby Państwa rozwiązania zostały dobrze zrozumiane przez

dostępność oraz tworzyć możliwości, takie jak uproszczenie wymagań

klientów zanim zostaną ogłoszone przetargi.

przetargowych i warunków finansowych oraz publikowanie możliwości
podwykonawstwa.
John Conway, doradca ds. strategii w DEFRA, zwraca uwagę na zbiegające
się inicjatywy rządu Wielkiej Brytanii mające pomóc sektorowi publicznemu

Gdzie są rynki we wczesnej fazie ekspansji,
gdzie można starać się o referencje oraz
pierwsze przychody?

w korzystaniu z umiejętności mniejszych firm, co jest celem, który znajduje
swoje odzwierciedlenie w wielu innych krajach.

Radykalne zmiany w usługach publicznych mogą przychodzić z zaskakujących
źródeł, takich jak waga metalowych monet w Tallinnie, która uruchomiła

OD LICZENIA KORZYŚCI DO TRANSFORMACJI
USŁUG PUBLICZNYCH
Na potrzeby zaprojektowania własnych procedur działalności, produktów

globalną branżę

telefonicznych

opłat parkingowych. Zrozumienie kim

będzie Państwa pierwszy klient będzie równie ważne jak pytanie o to, co
potem.

oraz usług wokół kryteriów zrównoważonego rozwoju jest obecnie dostępny
wciąż rosnący zestaw narzędzi. Powoduje to nie tylko atrakcyjność dla

Urbiotica wykorzystała barceloński Urban Lab oraz sieć Living Labs Global

nabywców, lecz może także dodać realną wartość biznesową.

aby przyspieszyć proces otwierania rynków poprzez wybranie wczesnego
etapu pilotażowego, który nie był finansowany, ale umożliwił szybkie

Mniejsze firmy często nie posiadają informacji rynkowych, mimo że jest to

badanie klienta w ciągu 15 miesięcy. Wygląda to dobrze na tle typowego

kluczowe narzędzie pozwalające na nawigację pośród będących w stanie

cyklu tworzenia rynku, trwającego od trzech do siedmiu lat zgodnie z danymi

przejściowym rynków zamówień publicznych. Państwa ograniczone zasoby

otrzymanymi ze studiów przypadków.

muszą zostać wydajnie ulokowane, a nadawanie priorytetów Państwa
rynkom oraz inwestycjom to tylko dwa z wielu czynników, w których wiedza
o nabywcach, normach i konkurentach jest kluczowa.
Jakob Edler, ekspert w kwestii innowacji w zamówieniach publicznych,
uważa, że pytanie „Kim są inteligentni nabywcy publiczni, którzy działają?”
jest centralną kwestią dla firm, które polegają na „wcześnie przyjmujących”
aby wykorzystać swoje innowacyjne produkty w celu transformacji usług
publicznych.

Wnioski
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Juan Rada, starszy wiceprezes w firmie Oracle, zajmujący się jej działalnością
związaną z sektorem publicznym, zaleca małym firmom wysoką selektywność

Kwestie ekologiczne i społeczne będą stawały się coraz ważniejsza dla

gdy chodzi o projekty zamówień mających wspierać innowacyjne

wszystkich produktów i usług, a zamówienia publiczne prawdopodobnie

rozwiązania, jako że na ich drodze mogą stanąć wymagania oraz warunki

podążą za trendami wysokiego wzrostu dla produktów zrównoważonych na

przedkwalifikacyjne.

rynkach konsumenckich.
Zamiast tego znaczne i szybsze zyski mogą przynieść alternatywne źródła
Kontrole, normy oraz certyfikaty grają kluczową rolę dla zgodności, lecz

finansowania, takie jak dotacje na innowacje lub zebranie wystarczającego

wymagają strategii, aby możliwa była nawigacja wśród wielu alternatyw.

kapitału na wdrożenia pilotażowe.

Wybranie najwłaściwszego i zaufanego oznakowania sprawiedliwego handlu
lub oznakowania ekologicznego może zaoszczędzić Państwu inwestycji w

E-zamówienia, choć przyjmowane powoli w początkowych latach, ruszą

adaptację produktu w sposób taki, aby spełniał on normy zamówieniowe

wkrótce mocno do przodu. Państwa strategia powinna uwzględniać

przez klientów. Innowacje mogą pomóc Państwu odważnie przewartościować

rzeczywistość rynków, które nie są jeszcze w pełni otwarte i transparentne.

usługi oraz produkty, co podkreśliły studia przypadków wyposażenia Senior

Ustalenie priorytetów Państwa inwestycji w kluczowe rynki oraz normy

Sports firmy Lappset or rozwiązanie dla niewidomych e-adept autorstwa

może dać Państwu przewagę nad konkurentami, którzy przyjmują zmiany

Astando. Jeżeli są Państwo mniejszą firmą, taka innowacja może tworzyć

z opóźnieniem lub którzy nie doceniają dominujących barier rynkowych.

wysokie wartości rynki niszowe, które mogą Państwo wówczas eksploatować
jako gracz wykonujący pierwszy ruch. Pośrednie korzyści są odzwierciedlane

KORZYSTANIE Z OKAZJI

w tworzeniu przez Państwa marki jako firmy oraz jako pracodawcy.

Nowe trendy w zamówieniach publicznych oferują realne możliwości
dzięki rosnącym budżetom zarezerwowanym dla małych i średnich

Nie każdy może być jednak pionierem, a alternatywną i również dochodową

przedsiębiorstw oraz priorytetami środowiskowymi i społecznymi. W tym

pozycją na rynku może być podążanie za liderami i szybkie odkrywanie

okresie przejściowym, przy wielu różnicach we wdrożeniach strategii, mogą

trendów dzięki byciu wydajnym graczem wykonującym drugi ruch lub

uzyskać Państwo korzyści u umieścić swoją firmę strategicznie na przyszłość

licencjobiorcą. Większość klientów nie będzie skłonna podejmować ryzyka,

oraz uruchomić nowe innowacje mogące przekształcić usługi publiczne.

lecz będą poszukiwali najlepszych praktyk i podążać za wynikami innych.
Bycie firmą trzymającą się z tyłu może powodować największe ryzyko, chyba

Konieczne będą dedykowana strategia, solidne informacje rynkowe oraz

że jest się wysoce wydajnym niskokosztowym dostawcą zaopatrującym

zdolność do inwestowania, natomiast najbardziej ryzykowną decyzją będzie

tych publicznych zamawiających, którzy mają opóźnienia w przyjmowaniu

zaniechanie działania.

nowych standardów.

NAWIGACJA PRZEZ OKRES PRZEJŚCIOWY
Dostosowanie się do nowych trendów w zamówieniach publicznych
przedstawionych w niniejszym poradniku będzie wymagało od Państwa
zrozumienia i zaplanowania ich istotności dla Państwa działalności oraz
portfolio produktów.
Odpowiednie zaopatrzenia Państwa wejścia na rynek może okazać się
największych kryterium sukcesu, patrząc w przeszłość, a modele biznesowe
opierające się na sprzedażach krótkoterminowych mogą być nierealistyczne,
gdyby przeszłe doświadczenia miały być miarodajne.

Europroc
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EUROPROC
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SĄ DUŻĄ SZANSĄ
BIZNESOWĄ

WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ EUROPEJSKI
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zamówienia publiczne stanowią duży rynek, który wedle szacunków wart jest

EuroPROC jest możliwy poprzez Program INTERREG IVC, który jest częścią

ponad 16% PKB 27 Państw Członkowskich UE. Pomimo tego małe i średnie

Europejskiej Współpracy Terytorialnej – celu w ramach polityki Funduszu

przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni możliwości, jakie one oferują.

Strukturalnego na okres od 2007 do 2013 roku. Ma ona na celu , poprzez
współpracę

JEDENAŚCIE REGIONÓW EUROPY OTWIERA
SWOJE RYNKI

między regionami, poprawę efektywności strategii rozwoju

regionalnego oraz wkład w

modernizację gospodarczą oraz rosnącą

konkurencyjnośći Europy.

EuroPROC1 jest innowacyjnym projektem zapewniającym małym i średnim
przedsiębiorstwom dostęp do rynków zamówień publicznych. Ma na celu

Ogólnym celem Programu INTERREG IVC jest poprawa efektywności strategii

wzmocnienie zamówień publicznych jako kluczowego elementu strategii

rozwoju regionalnego oraz instrumentów w w dziedzinie innowacji oraz

przedsiębiorstw poprzez dostosowywanie i ulepszanie usług oferowanych w

gospodarki opartej na wiedzy, a także ochrona środowiska i zapobieganie

celu ich wspierania.

ryzykom, w celu przyczynienia się do modernizacji gospodarczej oraz
zwiększonej konkurencyjności Europy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez

EuroPROC pomaga firmom rozpoznawać rosnące możliwości biznesowe

wymianę, dzielenie się oraz transfer doświadczeń w kwestii strategii, wiedzy

istniejące w zamówieniach publicznych oraz korzystać z nich. Co więcej,

oraz dobrych praktyk.

EuroPROC pomaga ulepszać europejską konkurencyjność poprzez większe
uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowych

euroPROC.eu

zamówień publicznych.

interreg4c.eu

EuroPROC pomaga decydentom zmieniać i dostosowywać instrumenty ich
strategii, aby ułatwić uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw w
zamówieniach publicznych. Co więcej, program ten dostarcza skutecznego
instrumentu wsparcia pomagającego przezwyciężyć przeszkody napotykane
przez małe i średnie przedsiębiorstwa podczas uczestnictwa w rynku
zamówień publicznych.

WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK
EuroPROC ułatwia wymianę praktyk pomiędzy uczestniczącymi w nim
instytucjami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami poprzez działania
takie jak seminaria tematyczne, sesje szkoleniowe, wizyty badawcze, wizyty
terenowe, wymiany personelu, benchmarking, przewodniki po dobrych
praktykach, ankiety tematyczne oraz działania pilotażowe.
Zwiększony udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach
publicznych pozwoli odblokować ich rozwój oraz potencjał innowacyjny
z pozytywnym skutkiem dla gospodarki europejskiej.

1. europroc.eu

Europroc
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11 PARTNERÓW Z 10 PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE
RODAN ALPY
LYON

DANIA ŚRODKOWA
VIBORG

ŚLĄSK
KATOWICE

BUKARESZT
BUŁGARIA
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

MADERA

WĘGRY
BUDAPESZT
KATALONIA
BARCELONA
LOMBARDIA
MILAN

JAKA JEST PAŃSTWA KORZYŚĆ Z NOWYCH
TRENDÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH?
Zamówienia publiczne stanowią około szesnastu procent światowego
PKB. Jest to ogromny i zróżnicowany rynek, na którym globalizacja oraz
zwiększona transparentność zmieniają otoczenie konkurencyjne. Niniejszy
poradnik dostarcza wskazówek dla liderów biznesowych w małych i średnich
firmach, pozwalających zrozumieć niektóre z głównych zmian zachodzących
na międzynarodowych rynkach sektora publicznego.
„Nawigacja Wśród Zmian” przedstawia nowe globalne podejścia do zamówień
publicznych. Zmieniły one sposób, w jaki przepisy i procedury są stosowane
przez władze publiczne oraz są pogrupowane w cztery tematy:

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
ZAMÓWIENIA WSPIERAJĄCE INNOWACJE
ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

