
 

 

 

 

 

 

 

 

Innowacje (w tym ekoinnowacje i innowacje społeczne) to jeden z filarów strategii „Europa 2020” 
przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 3 marca 2010 r. "Europa 2020" (Horizon) określa cele i perspektywy 
rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010- 2020. Celem innowacji jest pomoc w wspieraniu strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. 

 

 

 

Rozwojowi unijnej polityki innowacyjnej ma służyć Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa musi zostać implementowana przez Polskę do dnia  
18.04.2016 r. 

Zgo0dnie z Dyrektywą 2014/24/UE innowacje oznaczają wdrażanie nowego, znacznie udoskonalonego 
produktu, usługi lub procesu (między innymi procesów produkcji, budowy lub konstrukcji), nowej metody 
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności przedsiębiorczej, organizowaniu pracy lub relacjach 
zewnętrznych. 

Dyrektywa 2014/24/UE daje zamawiającym wskazówki i narzędzia do wspierania innowacji, m.in. 
poprzez: wprowadzenie nowego trybu udzielenia zamówienia publicznego – partnerstwa innowacyjnego, określenie 
relacji jakości do ceny m.in. w oparciu o cechy innowacyjne, zachęcenie do częstszego dopuszczania ofert 
wariantowych, zachęcenie do częstszego wykorzystywania negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego, 
ośmielanie małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w zamówieniach publicznych. 

 

 

 

ICLEI (Local Goverments for Sustainability) opracował przewodnik po zamówieniach publicznych na 
innowacje. Przewodnik podkreśla znaczącą rolę zamówień innowacyjnych. Celem dokumentu jest przybliżenie 
zamawiającym zamówień publicznych na innowacje oraz przekazanie wskazówek, jak udzielać zamówień 
innowacyjnych. Przewodnik ma pomóc również w opracowaniu strategii dla udzielenia zamówień innowacyjnych 
oraz zawiera studia przypadków. 
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Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma wejść w życie jeszcze 
w tym roku. W art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zakłada się wyraźne wprowadzenie 
kryterium innowacyjności jako jedno z dopuszczalnych kryteriów oceny ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Więcej na temat innowacyjnych zamówień na stronach internetowych: www.innovation-
procurement.org, www.procurement-forum.eu, www.innovation-procurement.org/resources, 
a także w artykułach Bird & Bird na portalu BRIDGE www.bridge.gov.pl. 

 

 

 

 

 

 

www.twobirds.com 

  Zamówienia Publiczne  

Nowelizacja 

Innowacyjność  

Monika Kucharczyk 
Senior Associate, Szef Zespołu 
Prawa Zamówień Publicznych 

monika.kucharczyk@twobirds.com 
tel. +48 22 583 79 00 

 

 

 

 

8/2014 

Dyrektywa 

Przewodnik 

Materiał przygotowany został wyłącznie po to, aby poinformować 
Państwa o ważnych zagadnieniach prawnych. Nie stanowi on porady 
prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji któregokolwiek z Państwa. 
W przypadku pytań związanych z  przedstawionymi powyżej 
zagadnieniami prosimy o kontakt z warszawskim biurem Bird & Bird. 
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać newslettera, prosimy o email 
zwrotny na adres: kancelaria@twobirds.com 
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