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Wstęp
W 2004 roku, kiedy po raz pierwszy natrafiłem na ideę biogospodarki, nie zdawałem
sobie sprawy jak bardzo ten temat zafascynuje i zainspiruje mnie w przyszłości.
Transformacja z gospodarki opartej na surowcach kopalnych do gospodarki bazującej
na biomasie, wytwarzanej w zrównoważony sposób oraz jej mądremu wykorzystaniu,
jest nie tylko z bardzo wielu powodów nieunikniona, ale również niesie ze sobą wiele
korzyści, zarówno dla aktualnego, jak i dla przyszłych pokoleń. Rozwój biogospodarki jest
zgodny z ideą zrównoważonego wykorzystania surowców naturalnych oraz konieczny
dla osiągnięcia celów polityki klimatycznej, w tym ograniczenia zależności od węgla
i ropy naftowej. Równolegle obserwujemy spektakularny rozwój rolnictwa, leśnictwa,
akwakultury, jak również przemysłu przetwórczego, co w powiązaniu z latami badań, prowadzi do wytworzenia wielu nowych
niespożywczych produktów i materiałów. Rozwój nie przebiega kosztem produkcji żywności lub innych tradycyjnych zastosowań
dla biomasy, lecz stanowi wartość dodaną do nich.
Transformacja w kierunku biogospodarki jest widoczna na całym świecie. W międzyczasie, w ramach mojej współpracy z rządem
holenderskim, jako Dyrektor Biobased Economy oraz aktualnie w ramach Federacji Holenderskiej Biogospodarki, odnotowuję,
że precyzyjnie ukierunkowane działania mogą przyspieszać tę transformację. W ten sposób możemy w Europie osiągnąć istotną
globalną pozycję, jako biogospodarka, jeśli tylko będziemy mądrze współpracować i reagować na rozwój nowych rynków.
Zamówienia publiczne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu tych rynków. Pomagają one osiągnąć stabilny klimat inwestycyjny
dla bioproduktów i biousług.
Wspaniałym przykładem międzynarodowej współpracy jest Forum Innowacji opartej na Biokomponentach w Zamówieniach
Publicznych - InnProBio. Niniejszy podręcznik został opracowany z dużym zaangażowaniem partnerów z Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Polski oraz Holandii, w ramach forum. Jestem przekonany, że ten podręcznik trafi do właściwych grup docelowych i
umożliwi zamawiającym zrównoważone przyczynienie się do rozwoju nowych rynków oraz biogospodarki.

Roel P J Bol
Federation Bio-economy Netherlands

Skróty / Akronimy
BBPS – Bioprodukty i Biousługi
CPP – Obiegowe Zamówienia Publiczne
CPV – Wspólny Słownik Zamówień
DST – Narzędzie Wsparcia Decyzji
CPP – Obiegowe Zamówienia Publiczne
EASME – Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
EC – Komisja Europejska
EU – Unia Europejska
FAQ – Często Zadawane Pytania
GHG – Emisja Gazów Cieplarnianych

GPP – Zielone Zamówienia Publiczne
InnProBio – Forum Innowacji opartej na Bio-komponentach w
Zamówieniach Publicznych (Projekt dofinansowany w ramach programu
Horyzont 2020)
PP – Zamówienia Publiczne
OpenBio – Tworzenie rynku bio-produktów poprzez standardy, etykiety
oraz zamówienia publiczne (projekt FP7, 2013-2016)
PPI – Innowacyjne Zamówienia Publiczne
RWS – Holenderskie Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska
(Rijkswaterstraat)
SPP – Zrównoważone Zamówienia Publiczne
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Część 1: Wprowadzenie
Wiele produktów wykorzystywanych na co dzień, wyprodukowanych jest z surowych materiałów pochodzenia
kopalnego. Natomiast z dnia na dzień pojawia się coraz więcej alternatywnych produktów opartych na
“biokomponentach”. W ramach biogospodarki odnawialne surowce biologiczne (“biomasa”) zastępują
surowce pochodzenia kopalnego. Bioprodukty to produkty w całości bądź częściowo wytworzone z
biomasy (Standard Europejski EN 16575:2014 ‘Bioprodukty-Słownik). Bioprodukty są ważnym elementem
wprowadzenia biogospodarki.

1.1 CZYM JEST BIOGOSPODARKA?
Transformacja

w

kierunku

biogospodarki

obejmuje

ochrona

środowiska,

klimatu

oraz

bioróżnorodności.

przejście z gospodarki opartej na surowcach kopalnych w

Rozwój biogospodarki nie może również wiązać się z innymi

kierunku gospodarki opartej na biomasie, jako surowcu.

niepożądanymi efektami ubocznymi, takimi jak: zubożenie

Biogospodarka, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej,

gleby, naruszenie równowagi hydrologicznej lub pogłębianie

odnosi się do produkcji oraz wydobycia odnawialnych

zmian klimatu. Biogospodarka rozciąga się na rozmaite

surowców biologicznych (zwanych “biomasą”) oraz ich

rodzaje polityk, w tym przemysł i energetykę, rolnictwo,

przekształcenia w pożywienie lub paszę; bioprodukty (takie

leśnictwo, rybołówstwo oraz zasoby morskie, klimat i

jak surowiec drzewny, włókna, chemikalia lub bioplastiki), a

środowisko, nauka oraz rozwój i wiele innych.

także w bioenergię (np. przy wykorzystaniu spalania drewna,
biopaliw bądź biogazu). Obejmuje ona szerokie spektrum
sektorów gospodarczych, w szczególności rolnictwo,
leśnictwo,

rybołówstwo,

przetwórstwo

spożywcze,

energetykę, papiernictwo oraz biotechnologie. Chociaż
biogospodarka była początkowo oparta na prostych
czynnościach wykonywanych w podobnej formie od setek
lat (takich jak uprawa roli, rybołówstwo lub leśnictwo)
to w ciągu ostatniej dekady objawiła się jako koncepcja
oparta na wiedzy ukierunkowana na rozwiązywanie wyzwań
dzisiejszego świata. W ramach Unii Europejskiej sektor
biogospodarki osiąga roczny obrót rzędu 2,1 bilionów Euro
(średnia z lat 2008-2014) i daje zatrudnienie 18,6 milionom
osób (w 2014 roku) odpowiadając za około 8,5% zatrudnienia
we wszystkich sektorach gospodarki.1
Przejście

do

bardziej

bioukierunkowanej

gospodarki

może być skuteczne i zrównoważone wyłącznie, jeśli
zabezpieczona zostanie produkcja żywności, zapewniona

1

https://biobs.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/files/JRC_Bioeconomy_Report2016.pdf
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Jest kilka generalnych reguł, zgodnie z którymi zrównoważona
biogospodarka powinna być rozwijana:

•

2

1.2 DLACZEGO WARTO WSPIERAĆ
ZAMÓWIENIA NA BIOPRODUKTY?

Bezpieczeństwo dostaw żywności ma pierwszeństwo

Czynnikami napędzającymi biogospodarkę są zrównoważony

przed produkcją surowców dla przemysłu oraz sektora

rozwój,

energetyki.

między

produktów, zabezpieczenie dostaw energii oraz surowców,

produkcją żywności oraz dostawą surowców dla

a także poprawa lokalnej i regionalnej gospodarki rolnej.

przemysłu oraz energetyki powinno zostać objęte

Ponieważ wykorzystanie bioproduktów niesie ze sobą wiele

wsparciem.

zalet, logicznym jest, aby organy publiczne wyznaczały

Wykorzystanie

efektu

synergii

tworzenie

warunków

komercjalizacji

nowych

standardy i dawały przykład, w szczególności w tych sferach,
•

Gdzie jest to tylko możliwe i celowe, należy zmierzać do

w których wydatkowane są znaczne środki finansowe.

kaskadowego i wielokrotnego wykorzystywania biomasy.
mądre

Z uwagi na fakt, iż aktualnie rynek bioproduktów jest nadal

powiązanie łańcuchów dostaw lub procesów produkcji

relatywnie niewielki, organy publiczne mogą promować

może prowadzić do poprawy wydajności wykorzystania

te produkty oraz wspierać proces ich komercjalizacji,

zasobów. Należy zlikwidować potencjalne obszary

zwiększając na nie popyt, a tym samym rozbudowując

konkurencji pomiędzy poszczególnymi liniami produkcji

ich rynek. Niezmiernie ważna jest wiedza o istnieniu

oraz wykorzystywać innowacyjny potencjał nowych

bioproduktów oraz umożliwienie im udziału w zamówieniach

technologii.

publicznych na uczciwych zasadach.

Biogospodarka powinna uwzględniać coraz wyższe

W przypadku zamawiania usług, ich dostawca może zostać

wymagania stawiane procesowi produkcji towarów.

zmotywowany do wykorzystania bioproduktów. Przykład

Powyższe odnosi się do standardów ochrony środowiska

mogą stanowić środki chemiczne przy usługach utrzymania

naturalnego oraz zwierząt, jak również zgodności ze

czystości lub opakowania oraz zastawa jednorazowego

standardami określającymi społecznie odpowiedzialną

użytku przy usługach cateringowych. Często wykorzystanie

produkcję.

biopoduktów stanowi jedynie niewielką cześć całkowitego

Kaskadowe

•

wykorzystanie

surowców

oraz

kosztu usługi. Jednak wprowadzenie wymagania ich
•

Przy rozwijaniu biogospodarki konieczna jest ścisła

wykorzystywania przy takich usługach może przyczynić

współpraca pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi

się do znacznego zwiększenia popytu i szybkiego rozwoju

stronami, poczynając od środowisk politycznych, poprzez

sektora bioproduktów.

środowiska naukowe i ekonomiczne, aż po organizacje
środowiskowe oraz społeczeństwo, jako całość.
(Opracowano w oparciu o Krajową Strategię na rzecz
Biogospodarki, Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa,
Niemcy)3

2,3

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/NatPolicyStrategyBioeconomy.pdf?__blob=publicationFile
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1.3 KATEGORIE OPŁACALNYCH PRODUKTÓW

Poniższe kategorie produktów są istotne z punktu widzenia zamówień publicznych na innowacyjne bioprodukty oraz biousługi (BBPS).
Wskazane kategorie stanowią zarazem istotny wycinek wydatków publicznych, posiadają potencjał dla rozwoju BBPS oraz w ich
ramach dostępne są alternatywne innowacyjne BBPS. Zostały skontrolowane w zakresie dostępności, zastosowania i kompletności.

Rodzaj zamówień
Jedzenie katering i wydarzenia

Bio-produkty
Jednorazowe kubki oraz zastawa stołowa i nakrycia wykonane z biopolimerów

Opakowania oraz przybory wykonane z biopolimerów
Szpitale i laboratoria

Jednorazowe materiały laboratoryjne: rękawiczki, szalki Pietriego, wężyki i rurki
Jednorazowe materiały pielęgniarskie: baseny, nocniki, prześcieradła, rękawiczki,
ręczniki

Ubrania i tkaniny
Tkaniny i ubrania dla personelu

Technologie informacyjne i
wyposażenie biura

Wyposażenie biura z biokomponentów

Tonery do drukarek

Pojazdy i podróże

Opony wykonane z naturalnej gumy oraz innych innowacyjnych materiałów
Lekkie elementy wyposażenia wnętrza pojazdu
Smary i oleje oparte na biokomponentach wykorzystywane w samochodach oraz
urządzeniach
Elementy wygłuszenia maski wykonane z biopolimerów
Tapicerka z pianek sojowych
Maty podłogowe z biopolimerów
Tkaniny na tapicerkę

Utrzymanie czystości, higiena

Detergenty oparte na biokomponentach, w tym środki powierzchniowo czynne
Biodegradowalne torby plastikowe jednorazowego użytku oraz inne materiały
higieniczne

7
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Rodzaj zamówień
Infrastruktura:
materiały budowlane

Bio-produkty
Materiały do budowy dróg: asfalt, bioasfalt, spoiwo
Pozostałe elementy dróg: bariery energochłonne, słupy latarni ulicznych, ekrany
dźwiękowe, balustrady
Odlewanie betonu
Kanalizacja: rury wykonane z biokomponentowego PVC
Infrastruktura uliczna: kosze, ławki, stoliki
Znaki drogowe
Mosty oraz wiadukty: materiały konstrukcyjne
Beton: wypełniacz do betonu wykorzystujący biokomponenty, zbrojenia, beton z konopi

Budynki:
materiały budowlane

Konstrukcje z ram drewnianych
Bioizolacja
Elementy ozdobne
Panele elewacyjne
Biofarby oraz Biolakiery
Rozmaite bioprodukty do wykorzystania wewnątrz budynków

Meble oraz
wykończenie wnętrz

Meble biurowe z biokompozytów
Tapicerka biurowa oraz dywany z biowłókien polimerowych
Inne innowacyjne biowłókna wytwarzane ręcznie do zastosowań wewnątrz budynków

Ogród oraz
kształtowanie krajobrazu

Biodegradowalne biodonice oraz pojemniki do zasiewu
Klamry, zaciski i spoiwa z biodegradowalnych biopolimerów
Maty antyerozyjne oraz geowłókniny
Narzędzia ogrodowe z usuwalnymi elementami plastikowymi
Drenaż oraz rury
Zagospodarowanie strumieni odpadów z ogrodnictwa
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W ramach aktualnie opublikowanych poradników w zakresie biozamówień publicznych opracowanych na zlecenie Komisji
Europejskiej przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw opracowany został zestaw broszur informacyjnych
zawierających szczegółowe dane na temat konkretnych produktów w następujących gałęziach: “Materiały Budowlane” oraz
“Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu”. Broszury dostępne są pod adresem: http://www.biobasedinprocurement.eu/.

1.4 ZALETY I KORZYŚCI
Im bardziej zintensyfikowane staje się zarówno przemysłowe, jak prywatne wykorzystanie surowców kopalnych, tym większe
powstaje zagrożenie dla środowiska naturalnego. W rezultacie zażegnanie zagrożeń ze strony zmian klimatu stało się jednym z
najważniejszych zadań dla przyszłych pokoleń. Wyczerpywanie się zasobów oraz agresywna polityka cenowa w zakresie paliw
kopalnych stanowią kolejne powody, dla których warto poszukiwać alternatywnych rozwiązań. Jedną z możliwości przezwyciężenia
uzależnienia od surowców kopalnych oraz zapobieżenia zmianom klimatu jest zwiększone zastosowanie odnawialnych surowców
pochodzenia rolnego, bądź leśnego do wytwarzania oraz wykorzystania bioproduktów i biousług.
Na zlecenie Komisji Europejskiej EASME Royal Haskoning DHV opracowało przewodnik, który omawia zarówno generalne,
jak i charakterystyczne dla poszczególnych bioproduktów zalety i korzyści ich zastosowania w ramach zamówień publicznych.
Potencjalne korzyści stosowania bioproduktów związane są przede wszystkim z ich naturalnym pochodzeniem i obejmują, w
szczególnośc:
•

Zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów

•

Ograniczenie zależności, lub wręcz uniknięcie wykorzystywania surowców kopalnych

•

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, bądź całkowite ich wykluczenie

•

Ułatwienie organom publicznym osiągania ich zadań i celów w zakresie ochrony środowiska, a także przyczynienie się to
realizacji priorytetów politycznych

•

Podwyższenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska

•

Osiąganie celów społecznych oraz poprawa jakości życia obywateli

•

Napęd dla innowacyjności

•

Napęd dla rozwoju rynków surowców wtórnych oraz gospodarki obiegowej

Ponadto BBPS odgrywa istotną rolę w gospodarcze obiegowej - w idealnie funkcjonującej gospodarce obiegowej nie występują odpady.
Marnowanie surowców jest ograniczone dzięki zmaksymalizowaniu ich ponownego wykorzystywania oraz zminimalizowaniu zjawiska
utraty wartości. Tym różni się gospodarka obiegowa od aktualnej liniowej, gdzie surowce są przekształcane w produkty, które z kolei są
wyrzucane po zakończeniu ich cyklu życia. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem terminu “gospodarka obiegowa”
oraz “biogospodarka” zapraszamy do zapoznania się z Broszurą #4 InnProBio.

Broszura #4:

“Bioprodukty oraz biousługi w ramach gospodarki obiegowej”
W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji na temat bioproduktów oraz biousług,
zachęcamy do sięgnięcia po Broszurę InnProBio #4 “Bioprodukty oraz biousługi w ramach
gospodarki obiegowej”, która udostępniona jest na stronie:
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/
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Dokładne korzyści wynikające z zamawiania bioproduktów

Konkretne korzyści muszą być oceniane w każdym

mogą być różne w zależności od konkretnego przypadku,

przypadku

jednak najczęstszymi przykładami są:

dostępu do sprawdzonych informacji, a także analitycznego

4

indywidualnie.

Biozamówienia

wymagają

podejścia ze strony instytucji zamawiającej. Niniejsze
•

Zyski finansowe (niższy całkowity koszt posiadania)

opracowanie i powiązany z nim Zestaw Narzędzi dla

•

Korzyści płynące z (lepszej) biodegradowalności

Zamawiających

•

Właściwości

wraz z aktualnie opublikowanym dla EASME (http://

produktów

takie

jak

poprawiona

wytrzymałość, elastyczność lub zakres zastosowania

(http://www.biobasedconsultancy.com),

www.biobasedinprocurement.eu/)

przewodnikiem

po

biozamówieniach mają za zadanie wesprzeć wszystkie
instytucje zamawiające.

1.5 OBIEGOWE, ZRÓWNOWAŻONE I ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE; PO CO
KUPOWAĆ BIOPRODUKTY?
Bioprodukty i biousługi odgrywają ważną rolę w 'zielonych'

starają się nabyć towary, usługi i roboty budowlane o

zamówieniach

publicznych,

'zrównoważonych'

zmniejszonym wpływie na środowisko przez ich cały cykl

zamówieniach

publicznych

w

życia w porównaniu do towarów, usług i prac o takiej samej

w
oraz

'obiegowych'

zamówieniach publicznych.

funkcji, które zostałyby nabyte w innym przypadku.”7

Obiegowe zamówienia publiczne (CPP) umożliwiają stronie

Te różne ‘wersje’ zamówień publicznych mają wpływ na

kupującej zapewnienie, że po zakończeniu okresu eksploatacji

rynek. Wykorzystując swoją siłę nabywczą do wyboru

produkty lub materiały mogły być ponownie efektywnie

towarów i usług o mniejszym wpływie na środowisko,

wykorzystywane w nowym cyklu. CPP zakłada innowacyjne,

zamawiający mogą w istotny sposób przyczynić się do

bardziej funkcjonalne postrzeganie zapotrzebowania. W

zrównoważonej

rezultacie koncepcja “własności” rozpatrywana jest w

wykorzystania

zupełnie innym świetle. Przydatne mogą być alternatywne

dostarczać uczestnikom rynku rzeczywistych zachęt do

modele rozliczeń, takie jak oferty typu produkt, jako usługa

rozwijania ekologicznych technologii i produktów. W

czy umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu.

niektórych sektorach nabywcy publiczni mają znaczący

5

produkcji,
surowców.

konsumpcji
Instytucje

i

ponownego

publiczne

mogą

udział w rynku (np. transport publiczny i budownictwo,
Zrównoważone Zamówienia Publiczne (SPP) są procesem,

usługi zdrowotne, czy edukacja), a więc ich decyzje mają

w wyniku którego strona kupująca dąży do osiągnięcia

istotny wpływ na zachowanie przedsiębiorców.

odpowiedniej

równowagi

pomiędzy

trzema

filarami

zrównoważonego rozwoju – gospodarczym, społecznym i

W skrócie: Zamawianie bioproduktów i biousług jest

środowiskowym – przy zakupie towarów, usług lub robót na

uzupełniającym, a nie konkurencyjnym sposobem podejścia

wszystkich etapach projektu.

do obiegowych, zrównoważonych i zielonych zamówień

6

publicznych. Pomimo różnych nazw i odmiennego podejścia,
Zielone zamówienia publiczne (GPP) są wprowadzone

wszystkie aspekty zamówień publicznych idą w parze, a

przez wiele instytucji publicznych w UE, jako element

bioprodukty mogą odgrywać ważną rolę dla realizacji ich

szerszego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju.

wszystkich.

GPP definiuje się jako “proces, w którym instytucje publiczne

4

Source: A guidance on bio-based products in procurement, http://www.biobasedinprocurement.eu/
PIANOo, https://www.pianoo.nl/public-procurement-in-the-netherlands/sustainable-public-procurement-spp/spp-themes/circular-procurement, 2016
6,7
European Commission, Directorate-General Environment, http://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm
5

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

1.6 WYZWANIA
Zamówienia publiczne winny być traktowane znacznie
szerzej niż jako działalność wyłącznie departamentów
lub komórek ds. zamówień. Konieczne jest znacznie
obszerniejsze spojrzenie na całość struktury organizacyjnej
uwzględniające kierowników, wewnętrznych specjalistów,
skarbników, organy kolegialne, twórców polityk itp. Realizacja
rozmaitych polityk i celów, które zamówienia publiczne mają
aktualnie spełniać (takich jak innowacyjność, wsparcie dla
małych i średnich przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój)
nie jest wyłącznie rolą specjalistów do spraw zamówień,
którzy realnie mają niewielki wpływ na kreowanie powyższych
polityk. Dopiero zaangażowanie urzędników wyższej rangi,

ramy rozmaitych polityk. Kierownicy jednostek i specjaliści

zarządzających danymi jednostkami, w implementację

odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań winni

zamówień na bioprodukty i biousługi może stanowić silny

być świadomi nowych możliwości płynących z zastosowania

czynnik rozwoju tego sektora. Dodatkowo koordynacja

bioproduktów. Natomiast zaangażowanie przedsiębiorców

na wyższym szczeblu zapewni współpracę pomiędzy

jest kluczowe dla uzyskania pełnego oglądu otwierających

poszczególnymi departamentami i jednostkami podległymi.

się przed nami możliwości i wyzwań.

Takie przedsięwzięcie z kolei może zostać sformalizowane w
postaci polityki lub innego dokumentu strategicznego.

Wykorzystując istniejące już sieci i powiązania, takie jak
InnProBio, oraz dostępną wiedzę i szkolenia, wykorzystanie

Konieczne jest szersze spojrzenie na zamówienia publiczne

bioproduktów oraz biousług w zamówieniach publicznych

z organizacyjnego punktu widzenia, jeśli rozwój zamówień

może wzrastać. W celu stworzenia bazy wiedzy konieczne

BBPS ma zostać zapewniony. Ponieważ bioprodukty są

jest z kolei zaangażowanie rynku. Dogłębna analiza

często droższe (w zakupie), a niektóre z nich wymagają

warunków rynkowych oraz dostępnych bioproduktów jest

nawet wdrożenia nowych metod pracy, niezmiernie istotnym

niezmiernie istotna przy wprowadzaniu ich do realizowanych

jest zaangażowanie wszystkich osób odpowiedzialnych

procedur zamówieniowych. Uprzednie poinformowanie

za podejmowanie decyzji. Politycy mogą prezentować

rynku o zamiarze realizacji takich zamówień i zaangażowanie

ambitne podejście, a zamówienia BBPS wpasowują się w

się w otwarty dialog z potencjalnymi dostawcami (wczesne
zaangażowanie partnerów rynkowych) jest efektywnym
sposobem

na

optymalizację

procesu

implementacji

bioproduktów i biousług do zamówień publicznych. 8
Dysponenci środków finansowych mogą wprowadzić bądź
rozwijać alternatywne modele przychodów: “najniższy
koszt” zamiast “najniższej ceny”.
Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie dla bioproduktów
uczciwych

szans

konkurowania

w

przetargach:

Jak

prawidłowo wycenić bioprodukty? Jak wprowadzić właściwe

7

A guidance on bio-based products in procurement, http://www.biobasedinprocurement.eu/
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specyfikacje techniczne oraz kryteria oceny? Powyższe

Dla poprawienia wiedzy rynkowej zamawiających oraz w

wymaga również właściwej strategii realizacji zamówienia.

celu lepszego zrozumienia przez dostawców BBPS potrzeb

Na dojrzałym i konkurencyjnym rynku władze publiczne

zamawiających, w ramach projektu InnProBio zorganizowane

mogą jasno wskazać w ramach opisu przedmiotu zamówienia

zostały regionalne dialogi rynkowe w Holandii, Niemczej i

zamiar wykorzystania wyłącznie bioproduktów. Na rynku

Polsce. W spotkaniach uczestniczyli dostawcy innowacyjnych

o ograniczonej konkurencji funkcjonalny opis potrzeb i

BBPS oraz zamawiający, ich celem było nawiązanie i

wymagań może okazać się najlepszym rozwiązaniem.

wzmocnienie dialogu oraz wymiany informacji pomiędzy
uczestnikami, zidentyfikowanie barier oraz zgromadzenie

W celu podwyższenia kwalifikacji zamawiających oraz

cennych danych umożliwiających realizację innowacyjnych

decydentów

zamówień publicznych na bioprodukty i biousługi w

w

zakresie

zamówień

publicznych

na

innowacyjne bioprodukty i biousługi w ramach projektu

przyszłości.

InnProBio organizowane były regionalne warsztaty oraz
szkolenia. Sesje szkoleniowe miały charakter otwarty

Istotne wnioski oraz podsumowania tych spotkań zostały

dla uczestników ze wszystkich Państw Członkowskich

opublikowane na stronie InnProBio, dostępnej pod adresem:

i skierowane były przede wszystkim do przedstawicieli
instytucji zamawiających, aby zapewnić jak najszerszy

http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-

przepływ wiedzy oraz budować ogólnoeuropejską sieć

products-services/workshops-and-market-dialogues/

powiązań.

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

Część 2: Jak zamawiać bioprodukty
oraz biousługi
2.1 WPROWADZENIE
Pewne rozwiązania, istniejące już w ramach innowacyjnych

działań, ram i wytycznych. Różne instrumenty, które

zamówień publicznych, mogą okazać się wyjątkowo pomocne

istnieją w kontekście zamówień publicznych na innowacje,

przy zamówieniach na bioprodukty i biousługi. Dostępne

są szczególnie pomocne przy nabywaniu bioproduktów i

instrumenty zostały przeanalizowane i pogrupowane w

biousług. Sporządzona została inwentaryzacja dostępnych

cztery oddzielne fazy przygotowania zamówienia.

instrumentów dla nabywców. Instrumenty te zostały
pogrupowane w oparciu o cztery różne etapy, które

Poniższy schemat przedstawia ogólną mapę drogową

wyróżniały się jako mapa drogowa włączenia BBPS do

procesu zamówień. Każda faza procesu wymaga różnych

zamówień publicznych..

Rysunek 1: Mapa instrumentów wspierających zamówienia na bio-produkty

Proces udzielania zamówienia w czterech fazach
STRATEGIA BIZNESOWA
1. Umożliwienie dokonywania zamówień bio-produktów oraz
biousług
USTALENIE ZAPOTRZEBOWANIA

ROZWÓJ ZAPOTRZEBOWANIA
2. Faza przed ogłoszeniem zamówienia, przygotowanie
dokumentacji przetargowej
ROZWÓJ STRATEGII ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KONKURENCYJNA PRZETARG
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia
PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM
4. Faza po udzieleniu zamówienia
ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY
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2.2 FAZA 1: UMOŻLIWIENIE DOKONANIA ZAMÓWIENIA NA BIOPRODUKTY I
BIOUSŁUGI
W tej fazie ważne jest sprawdzenie istniejących procedur udzielania zamówień i innych powiązanych instrumentów w celu oceny,
w jaki sposób można je wykorzystać do uwzględnienia bioproduktów i biousług w ramach późniejszych zamówień.
•

Polityka i plan zamówień publicznych

•

Faza próbna

•

Strategia finansowa

•

Zarządzanie ryzykiem

•

Prawo własności intelektualnej (IPR)

Polityka i plan zamówień publicznych
Polityka i plan (lub agenda) zamówień publicznych opisuje

takiej jak ulica lub budynek, ale może to być również

potrzeby zamawiających, które mają priorytet w dającej

laboratorium lub środowisko cyfrowe. Jako zamawiający, to

się przewidzieć przyszłości. Plan pomaga zidentyfikować

instytucja publiczna powinna zadecydować o wymaganiach,

wewnętrzne przeszkody, których dana instytucja nie może

jakie oferenci muszą spełnić. Faza próbna jest przydatna,

sama rozwiązać. Plan przedstawia również podmioty

gdy demonstracja jest jedynym sposobem sprawdzenia,

funkcjonujące na rynku, takie jak dostawcy nowych koncepcji,

czy rozwiązanie rzeczywiście działa. Może to mieć miejsce

produktów i usług, które mogą być potrzebne w przyszłości.

w przypadku, gdy sytuacja faktyczna jest tak złożona, że

Jest to otwarte zaproszenie do udziału w procesie innowacji.

nie można jej powtórzyć w warunkach laboratoryjnych.

Plan zamówień musi zawsze być reprezentatywna dla

Faza próbna daje dostawcom możliwość udowodnienia

misji, wizji i celów danej instytucji. W polityce i agendzie

skuteczności ich innowacji w rzeczywistej sytuacji. Może

zamówień można uwzględnić jasne cele i przyszłe potrzeby

to przekonać instytucję zamawiającą o skuteczności

w odniesieniu do zamówień na bioprodukty i biousługi.

rozwiązania. Fazy próbne są bardzo ważne dla bioproduktów

Wartość dodana takich zamówień w porównaniu do

i innych innowacyjnych produktów, ponieważ nowe produkty

tradycyjnych rozwiązań to np. wartość regionalna (leśnictwo

muszą mieć udokumentowane wyniki

i rolnictwo), wartość ekonomiczna, potencjał redukcji
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, oszczędność

Strategia finansowa

zasobów i zapobieganie powstawaniu odpadów. Plan
zamówień dostarcza nabywcom niezbędne (polityczne)

Strategia finansowa ma za zadanie pomóc w podjęciu decyzji

poparcie w żądaniu BBPS w zamówieniach publicznych.

o wykorzystaniu najlepszych dostępnych instrumentów dla

Daje to dostawcom czas na przewidywanie i odpowiednie

zrealizowania innowacyjnego projektu oraz ustalenia jakie

dostosowanie ich produktów.

ryzyko dana instytucja jest gotowa podjąć przy wdrażaniu
innowacji. Ten instrument jest przydatny jeśli zamawiający

Faza próbna

chce szczegółowo określić w jaki sposób innowacyjne
zamówienie ma zostać sfinansowane. Bazując na budżecie

Faza próbna to demonstracja wykorzystywana do testowania

dostępnym dla takiego zakupu, zamawiający powinien

innowacyjnych rozwiązań dla danej instytucji. Faza próbna

dokonać wyboru spośród dostępnych form finansowania.

może zostać przeprowadzona w rzeczywistej lokalizacji,

Może to być wybór między samodzielną realizacją

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

inwestycji, a przeprowadzeniem jej we współpracy z innymi

z zakupem innowacyjnych produktów i usług jest większe,

podmiotami. Może również okazać się, że finansowanie

ponieważ innowacje są często związane z próbami i błędami,

ze strony innych podmiotów jest wręcz nieodzowne. Po

a z definicji pojawia się tutaj większe ryzyko niepowodzenia.

ostatecznej ocenie i przy opracowaniu strategii może

Zarządzanie ryzykiem pomaga zarządzać tymi zagrożeniami

również okazać się, że zamawiający nie dysponuje w

i ograniczać możliwość niepowodzenia.

istocie wystarczającymi zasobami. Strategia finansowa jest
bezpośrednio związana z rynkową ceną produktów lub

Prawo własności intelektualnej (IPR)

usług, nie natomiast bezpośrednio z konkretnym produktem.
Tak długo jak zamówienia na bioprodukty lub biousług nie

Generalnie prawo własności intelektualnej oraz prawa

będą wiązały się dla zamawiających z istotnie wyższymi

autorskie dotyczą wytworów umysłu, np. wynalazków, dzieł

wydatkami zastosowanie strategii finansowej odgrywać

literackich i artystycznych, wzorów i symboli, nazw i obrazów

będzie mniejszą rolę.

używanych w handlu (patrz WIPO).Wyniki nowych rozwiązań
technicznych i innowacyjnej wiedzy można chronić prawem

Zarządzanie ryzykiem

własności intelektualnej (np. prawa autorskie i prawa
pokrewne, patenty, tajemnice handlowe, know-how, prawa

Celem zarządzania ryzykiem jest zarządzanie wszystkimi

związane z projektowaniem). Strony umowy o udzielenie

potencjalnymi ryzykami związanymi z zamówieniami

zamówienia publicznego określają na początku procedury,

publicznymi na innowacje. Pomaga w określaniu wysokości

komu będą przysługiwać prawa własności intelektualnej bądź

i monitorowaniu ryzyka oraz podejmowaniu działań

majątkowe prawa autorskie i kto będzie ich użytkownikiem

zapobiegających ich negatywnym skutkom. Jedną z często

do celów komercyjnych. Prawa własności intelektualnej są

stosowanych metod zarządzania ryzykiem jest opracowanie

zazwyczaj przedmiotem analizy przy zakupie innowacyjnych

i uaktualnianie “rejestru ryzyka”. Zamówienia publiczne

produktów. Jeśli chodzi o porozumienie między stronami,

na innowacje publiczne pociągają za sobą różne ryzyka,

najważniejszą kwestią jest uregulowanie alokacji (przez

zwłaszcza w przypadku przetargów. Istnieją zagrożenia

licencjonowanie i tantiemy) lub współwłasności tych praw.

związane np. z kwestiami technicznymi, handlowymi,

Kwestie te nie mają jednak konkretnych implikacji w zakresie

umownymi i związanymi z parametrami. Ryzyko związane

stosowania BBPS.
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2.3 FAZA 2: DIALOG PRZED POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I
PRZYGOTOWANIE OFERT
Jest to etap przed formalną fazą udzielenia zamówienia, w którym zamawiający mają możliwość podjęcia dialogu z rynkiem.
Poniższe punkty przedstawiają najbardziej odpowiednie instrumenty dialogu przed postępowaniem o udzielenie zamówienia i
pokazują, jak są one istotne do zachęcenia do zamówień BBPS.
•

Analiza potrzeb

•

Badanie rynku

•

Konsultacje rynkowe

•

Specyfikacje funkcjonalne

•

Dokumentacja kryteriów SPP/GPP

•

Najlepszy stosunek jakości do ceny

•

Całkowity koszt posiadania

•

Koszt cyklu życia

Analiza potrzeb

Badanie rynku

Analiza potrzeb polega na badaniu konkretnego przypadku

Badanie rynku pomaga zdobyć wiedzę na temat tego, co rynek

zamówienia, który zawiera określone wymagania danej

może zaoferować i pozwala poznać potencjalne łańcuchy

instytucji. W ten sposób można dopilnować, aby każdy

dostaw. Badanie rynku może pomóc odpowiedzieć na

proces przetargowy skupiał się na rozwiązaniu konkretnego

wiele pytań podczas przygotowywania się do ewentualnych

problemu.

zamówień, na przykład: Czy rozwiązanie, którego szukamy,
jest już w sprzedaży, czy wciąż czeka na opracowanie?

Przed zakupem produktu lub usługi ważne jest aby wiedzieć,

Jakie są, ogólnie mówiąc, dostępne rozwiązania, kim są

jaka jest dokładna zgłaszana potrzeba danej instytucji i kto

oferenci i jakie są ceny? Czy można łączyć ze sobą istniejące

wyraził taką potrzebę. Często, konsultując się z różnymi

rozwiązania? Jakie według oferentów są zalety i wady ich

ekspertami i badając “potrzebę ukrytą za potrzebą”, można

rozwiązań? Czy zamówienia na innowacje są atrakcyjną opcją,

rzucić nowe światło na to, jakie są rzeczywiste potrzeby.

czy lepiej byłoby wybrać obecnie używane rozwiązanie?

Formułując prawidłowo potrzeby we wnioskach, można
zarazem określić zakres innowacji, które mogą zaspokoić te

Zastosowanie BBPS często będzie obejmować nowych

potrzeby.

uczestników rynku/dostawców. Dlatego ważne jest uzyskanie
większej ilości informacji na temat tego sektora, tak aby

Otrzymane informacje stanowią podstawę decyzji o

można było formułować/zastosować bardziej realistyczne

udzieleniu zamówienia. Jest to kluczowy krok, który

wymagania przetargowe. Ogólny szablon badania rynku

może zachęcić do innowacji i stosowania BBPS. Rosnąca

mógłby zostać doprecyzowany pod kątem zastosowania

świadomość i upowszechnianie dobrych praktyk jest

BBPS w zamówieniach publicznych.

ważne dla dostarczania informacji na temat dostępnych
substytutów biologicznych, możliwości prawnych i kwestii
budżetowych.

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

Konsultacje rynkowe

Dokumentacja kryteriów SPP/GPP

Instrument polegający na skonsultowaniu proponowanego

Zielone Zamówienia Publiczne (Green Public Procurement,

przetargu z partnerami rynkowymi. Dzięki uzyskanej w ten

GPP) definiuje się jako proces, w którym instytucje publiczne

sposób wiedzy można lepiej sformułować swoje potrzeby.

starają się nabyć towary, usługi i roboty budowlane o
zmniejszonym wpływie ich całego cyklu życia na środowisko

Ponieważ analiza samych dokumentów może nie dać

w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o

odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące wiedzy i

takiej samej funkcji, które zostałyby nabyte w innym wypadku.

możliwości oferowanych przez rynek, warto postawić
dodatkowe pytania samym przedsiębiorcom. Na przykład,

Zrównoważone Zamówienia Publiczne (Sustainable Public

w jaki sposób najczytelniej sformułować zapotrzebowanie?

Procurement, SPP) są procesem, w którym instytucja

Czy wniosek jest wystarczająco ambitny, a jednocześnie

publiczna dąży do osiągnięcia odpowiedniej równowagi

możliwy do zrealizowania na rynku? Co należy uwzględnić lub

pomiędzy trzema filarami zrównoważonego rozwoju –

wyłączyć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?

gospodarczym, społecznym i środowiskowym – przy

Konsultacje rynkowe mogą dać odpowiedzi na te pytania.

zakupie towarów, usług lub robót budowlanych na wszystkich

Można też dalej badać, w jaki sposób współpracować

etapach projektu.

z rynkiem i jakie są korzyści z zakupu innowacyjnego
Kryteria EU dotyczące GPP ustalane są w celu ułatwienia

rozwiązania.

uwzględnienia zielonych/zrównoważonych wymagań w
omówienie

zamówieniach publicznych. Podstawowa koncepcja GPP

przewidywanego

opiera się na jasnych, możliwych do zweryfikowania,

innowacyjnego BBPS, które mogą zaspokoić istniejące

uzasadnionych i ambitnych kryteriach dla produktów i usług

potrzeby.

w oparciu o oceny cyklu życia i dowody naukowe. Jeśli chodzi

Konsultacje

rynkowe

powinny

możliwości

istniejącego

BBPS

zawierać
i

o stosowanie BBPS w zamówieniach publicznych, kluczowe

Specyfikacje funkcjonalne

znaczenie ma rozważenie kwestii zrównoważonego rozwoju
środowiska - najpierw na poziomie polityki, a następnie w

Specyfikacja funkcjonalna to metoda przetargowa, w której

praktycznym wdrażaniu procedur przetargowych. Należy

jednoznacznie określane są standardy, które muszą być

zwrócić szczególną uwagę na planowaną normę CE. Ważne

spełnione przez produkt, usługę lub rozwiązanie w procesie

jest, aby wyraźnie pokazać nabywcy, że kupowany pakiet

przetargowym, bez ograniczania swobody dostawcy do

BBPS jest zgodny z ustalonymi kryteriami. W tym celu należy

opracowywania innowacyjnych pomysłów.

wykonać dalsze badania nad kosztami cyklu życia produktów.

Specyfikacja funkcjonalna jest przydatna, można się

Najlepszy stosunek jakości do ceny

spodziewać, że dostawca będzie w stanie zaoferować
wartość dodaną do danego postępowania przetargowego,

Zgodnie z nowymi dyrektywami w sprawie zamówień

na przykład innowacyjne lub nowe produkty, usługi bądź

publicznych 2014/24/UE i 2014/25/UE, kontrakty publiczne

rozwiązania. Jest ona również przydatna w przypadku

muszą być przyznawane na podstawie kryteriów MEAT

procedur, których najważniejszym celem jest zachęcanie

(most economically advantageous tender, najkorzystniejsza

do innowacji. Poprzez funkcjonalne określenie procesu

ekonomicznie oferta).Istnieją dwie możliwości przyznania

przetargowego można dać dostawcom swobodę wnoszenia

kontraktu na podstawie MEAT: ocenia się najlepszy stosunek

wiedzy rynkowej lub branżowej do własnego obszaru

jakości do ceny, samą cenę lub sam koszt. Najlepszy stosunek

zainteresowania nabywcy. W ten sposób mają oni również

jakości do ceny oznacza, że kryteria udzielania zamówienia

swobodę zapewnienia najlepszego rozwiązania, które jest

są zaprojektowane w taki sposób, aby obejmowały zarówno

często rozwiązaniem, wcześniej nawet nie branym pod

elementy jakości, jak i kosztów.

uwagę przez nabywcę.
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Ocena, czy ten instrument jest ważny dla zamówień BBPS,

że wykorzystywany jest projekt bezobsługowy bądź

zależy od danego kontraktu. Kryteria jakościowe mogą

niskoenergetyczny. Jednakże te wyższe koszty początkowe

umożliwić

uwzględnianie

można kompensować przez dłuższy czas niższymi kosztami

obszarów, które są dla nich ważne. Jednym z wymogów

eksploatacji i kosztami utrzymania, na przykład poprzez

związanych z kryteriami przyznania zamówienia jest

niższe zużycie energii lub wydłużony czas wykorzystywania

powiązanie ich z przedmiotem kontraktu. Ze względu na ten

produktu. Również koszty wycofania z eksploatacji mogą być

wymóg prawny, wskazanie bioproduktów mogłoby stanowić

niższe.

instytucjom

zamawiającym

uzasadnioną część specyfikacji technicznych.
Uwzględniając koszty zakupu, utrzymania i usuwania,
“cena” będzie inna w porównaniu do innych ofert. Dzięki
stosowaniu TCO innowacyjność wymagająca większej
inwestycji początkowej otrzymuje uczciwą szansę.

Koszt cyklu życia
Koszt cyklu życia (LCC) oznacza uwzględnienie wszystkich
kosztów poniesionych w okresie życia produktu, usługi lub
robót budowlanych, takich jak:
•

Cena zakupu i wszystkie powiązane koszty (dostawa,
montaż, ubezpieczenie itp.);

•

Koszty eksploatacji, w tym zużycie energii, paliwa i wody,
części zamienne i konserwacja;

•

Koszty wycofania z użytku, takie jak demontaż lub
unieszkodliwianie.

LCC powinny być stosowane niezależnie od celów
środowiskowych instytucji publicznej.
Poprzez zastosowanie LCC, publiczny nabywca uwzględnia
koszty użytkowania, utrzymania i usuwania zasobów, które
nie są odzwierciedlone w cenie zakupu. Często prowadzi to

Całkowity koszt posiadania

do sytuacji “win-win”, w wyniku czego bardziej ekologiczne
produkty, prace lub usługi są w sumie tańsze. Główną

Całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership, TCO)

możliwością oszczędzania w całym cyklu życia towaru, pracy

odnosi się do spodziewanego kosztu poniesionego przez

lub usługi są:

cały cykl życia produktu. Uwzględnienie TCO pomaga
wybrać najlepszego oferenta w procesie przetargowym.

•

Oszczędności na zużyciu energii, wody i paliwa

Obok finansowych aspektów zakupu można także rozważyć

•

Oszczędności na konserwacji i wymianie

kwestie środowiskowe. TCO należy brać pod uwagę wtedy,

•

Oszczędności na kosztach usuwania

gdy można dokonywać mądrzejszego zakupu, biorąc pod
uwagę całkowite koszty cyklu życia (LCC) produktu lub
usługi. W ramach Zrównoważonych Zamówień Publicznych
(SPP) koszty początkowe mogą być wyższe, na przykład
dlatego, że są wykorzystywane inne materiały lub dlatego,

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

2.4 FAZA 3: PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
Wybór odpowiedniej procedury udzielania zamówień jest kluczowym krokiem w każdym procesie zamówień publicznych.
Poniższe pola przedstawiają różne procedury i instrumenty postępowania o udzielenie zamówienia mające znaczenie dla BBPS.
•

Uwzględnienie ofert wariantowych

•

Zamówienia przedkomercyjne (PCP)

•

Dialog konkurencyjny

•

Procedura konkurencyjna z negocjacjami (CPN)

•

Partnerstwo na rzecz innowacji

•

Konkurs

•

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki

Uwzględnienie ofert wariantowych

Dialog konkurencyjny

Instytucja zamawiająca może zezwolić na składanie ofert

Dialog konkurencyjny to sposób przetargu, w którym

odbiegających od specyfikacji zamówienia, które jednak

można nawiązać dialog z wieloma wybranymi podmiotami

nadal można uznać za zgodne z przedmiotem kontraktu.

rynkowymi. Współpracując z tymi podmiotami nabywca

Instytucja zamawiająca musi zadeklarować w ogłoszeniu o

szuka najlepszego rozwiązania dla swojej instytucji.

przetargu, czy oferenci mogą składać oferty wariantowe lub

Informacje wrażliwe pod względem konkurencji pozostają

alternatywne specyfikacje. Warianty umożliwiają dokonanie

poufne. Po ustrukturyzowanym procesie, który wymaga

oceny jakościowej (inżynierię wartości) i uwypuklają

zwykle znacznej inwestycji od uczestniczących podmiotów,

znaczenie innowacji w zamówieniach publicznych.

nabywca udziela zamówienia jednemu z oferentów.

Zamówienia przedkomercyjne (PCP)

Dialog

konkurencyjny

ma

znaczenie

wówczas,

gdy

nabywane biorozwiązanie wymaga pewnych dostosowań do
Jeśli nabywca potrzebuje czegoś, czego jeszcze nie ma, może

indywidualnych potrzeb nabywcy.

zaangażować biznes w opracowanie prototypu, udzielając
zamówień na usługi badawczo-rozwojowe (R&D). Daje to

Procedura konkurencyjna z negocjacjami (CPN)

większą swobodę niż w przypadku zwykłego zamówienia.
CPN wprowadzono do nowych dyrektyw 2014/24/UE i
Zamówienia przedkomercyjne (PCP, opracowane przez

2014/25/UE w celu zastąpienia poprzedniego instrumentu

Komisję Europejską) to metoda skorzystania ze swobody

procedury negocjacyjnej wraz z publikacją wcześniejszego

decyzji, której podstawa jest taka sama: kilka podmiotów

ogłoszenia informacyjnego. CPN pozwala instytucjom

otrzymuje

innowacyjnego

zamawiającym na doprecyzowanie ich wymagań i nabywanie

rozwiązania we wzajemnej konkurencji. Wyznaczone zostają

produktów, usług i prac, które są dostosowane do ich

kolejne rundy, które przewidują eliminację poszczególnych

potrzeb i budżetu.

kontrakt

na

opracowanie

podmiotów. Po ostatniej fazie opracowywane są i testowane
co najmniej dwa prototypy. PCP ma znaczenie wtedy, gdy

CPN ma znaczenie wtedy, gdy biorozwiązanie, które ma być

biorozwiązanie, które nabywca chce kupić, nie jest jeszcze

zakupione, wymaga pewnych dostosowań do indywidualnych

dostępne na rynku.

potrzeb.
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Konkurs
Konkurs jest sposobem na wprowadzanie na rynek nowych
pomysłów i koncepcji. Nabywca formułuje wyzwanie i
przyznaje nagrodę podmiotom, które zgłoszą najlepsze
rozwiązania. Pomysły są oceniane przez niezależne jury.
Konkurs jest formą przetargową, która stwarza szerokie pole
kreatywności.
Przedstawione projekty mogą zostać wdrożone lub mogą
być wykorzystane jako inspiracja (nawet jeśli nie zostaną
wdrożone).Konkurs jest również dobrym sposobem na
generowanie stosunkowo dużej reklamy danej tematyki po
niewielkich kosztach.
Chociaż konkursy są najczęściej wykorzystywane do celów
architektonicznych, nowe dyrektywy w sprawie zamówień
publicznych (2014) umożliwiają wykorzystanie ich również
do celów inżynieryjnych i przetwarzania danych.

Partnerstwo na rzecz innowacji

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki

Nowa procedura wprowadzona przez nowe dyrektywy w

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki polega na udzieleniu

sprawie zamówień publicznych (2014).

zamówienia dostawcy, który nie musi konkurować o
uzyskanie kontraktu z innymi dostawcami. Nabywca może

Jej celem jest opracowanie i zakup nowych oraz innowacyjnych

podpisać kontrakt jeśli wie, jaki innowacyjny produkt lub jaką

produktów, usług i robót budowlanych pod warunkiem, że

innowacyjną usługę chce nabyć i wie, że tylko jedna strona

takie innowacyjne produkty, usługi lub roboty budowlane

może je dostarczyć. W przypadku zamówień z wolnej ręki

mogą być dostarczane według uzgodnionych poziomów

nabywca korzysta z jednoosobowego przetargu prywatnego.

parametrów i kosztów. Procedura ta wykorzystuje elementy

Można go przeprowadzić na różne sposoby. Wybór sposobu

procedury konkurencyjnej z negocjacjami w celu nawiązania

zależy od kosztów zakupu.

partnerstwa z jednym lub większą liczbą dostawców.
Instrument ten umożliwia instytucjom zamawiającym
nabywanie od początku działalności badawczo-rozwojowej
(R&D), a także umożliwia uzyskanie skali komercyjnej.
Partnerstwo na rzecz innowacji daje nabywcom publicznym
szansę wykorzystania nowych technologii i korzyści
związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Instrument
ten został przyjęty dopiero niedawno. Tym samym możliwe
znaczenie dla zamówień BBPS może być widoczne dopiero
na późniejszym etapie stosowania nowych zasad udzielania
zamówień.

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

2.5 FAZA 4: ETAP PO UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Etap ten rozpoczyna się po podpisaniu umowy na udzielenie zamówienia. Celem jest ujęcie bieżących innowacji w kontrakcie
oraz promowanie ciągłego wykorzystywania najbardziej innowacyjnych bioproduktów i biousług.

Ciągłe doskonalenie
“Ciągłe

doskonalenie”

ma

zachęcać

dostawcę

do

to szczególnie właściwe w odniesieniu do kontraktów

opracowywania lepszych rozwiązań w okresie obowiązywania

długoterminowych, w których zakłada się, że nowe

kontraktu. Możliwości i zachęty do tego muszą być

rozwiązania będą się pojawiać w okresie obowiązywania

uwzględnione na wstępie w umowie. Ponadto konieczne

kontraktu.

jest uzgodnienie warunków współpracy w celu stworzenia
przestrzeni na udoskonalenia. W ten sposób zwiększa się

Nabywca może zwrócić się do dostawcy o stopniowe

wzajemne zaufanie między nabywcą a dostawcą oraz obniża

przechodzenie z produktów niebędących bioproduktami na

się próg cenowy dla innowacyjnych propozycji.

bioprodukty, gdy są już one dostępne i mogą spełniać te
same wymagania. Stopniowe wprowadzanie bioproduktów

Celem ciągłego doskonalenia jest optymalne wykorzystanie

zmniejsza ryzyka dla obu stron i daje im możliwość

nowych możliwości dla dostawców, dzięki czemu mogą

zapoznania się z nowymi produktami.

oni stale udoskonalać swoje dostawy lub obsługi. Jest
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Część 3: Narzędzia
W ramach projektu InnProBio stworzono zestaw narzędzi wsparcia dla zamawiających bioprodukty
i biousługi (BBPS). Opracowane narzędzia zostały zintegrowane w ramach platformy internetowej,
nazwanej Narzędziem Wsparcia Decyzji (DST), gdzie wszechstronna zawartość każdego z narzędzi została
udostępniona. W niniejszym rozdziale prezentujemy wybór narzędzi umieszczonych w DST - Glosariusz,
Baza Produktów, Certyfikacja i Etykiety, Często Zadawane Pytania (FAQs), Przykładowe Bloki Tekstowe oraz
Przykłady Dobrych Praktyk.

3.1 BAZA PRODUKTÓW
Baza danych dotyczących BBPS została zapoczątkowana we

użytkownicy znajdą informacje na temat zawartości

wcześniejszym projekcie FP7 - “Open-Bio” oraz usprawniona

biologicznej poszczególnych produktów, zrównoważonych

i rozszerzona w ramach projektu InnProBio. Aktualnie

zasadach

zawiera zestawienie rozmaitych bioproduktów, istotnych z

sposobów utylizacji bądź ponownego wykorzystania, w

punktu widzenia zamawiających, podzielonych zgodnie ze

tym biodegradowalności. Udostępniane dane poparte są

sferami ich zastosowania, typem produktu oraz Wspólnym

odwołaniami do standardów, opisów technicznych oraz

Słownikiem Zamówień (CPV). Produkty podzielono na 9

etykiet. Baza produktów może zostać potraktowana jako

różnych kategorii obejmujących m.in. materiały biurowe,

portal wyjściowy dla badania rynku i poszerzenia portfolio

narzędzia ogrodnicze, smary lub plastiki, naczynia oraz

zamawiających poza konwencjonalne produkty wytwarzane

sztućce - wymieniając zaledwie kilka z nich. W bazie danych

w oparciu o surowce kopalne.

(https://www.biobasedconsultancy.com/en/database),

ich

wytwarzania,

ich

funkcjonalności

i
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3.2 CERTYFIKATY I ETYKIETY
Certyfikaty i etykiety potwierdzające

Etykieta:

zrównoważoną produkcję mogą

•

jest przyjmowana w drodze otwartej i przejrzystej

pomóc nabywcom publicznym w

procedury, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych

określaniu wymogów dotyczących

stron10;

bioproduktów w ich zamówieniach.

•

Zgodnie z nowymi dyrektywami UE

może zostać przyznana każdemu zainteresowanemu
wykonawcy.

w sprawie zamówień publicznych
(2014)9

instytucje

zamawiające

mają możliwość używania etykiet jako źródła informacji

Należy uwzględnić:
•

Czy wymóg posiadania etykiety jest proporcjonalny.

do definiowania specyfikacji technicznych, sprawdzenia

Uzyskanie

zgodności z wymaganiami/specyfikacjami technicznymi

obciążeniami administracyjnymi dla przedsiębiorców, a

lub do oceny kryteriów wyboru. Sprawdzając zgodność

czasami pociąga za sobą znaczne koszty;

z wymaganiami stawianymi w procesie o udzielenie

•

znaku

certyfikacyjnego

wiąże

się

z

Czy narzucenie wymogu etykiety nie utrudnia innowacji.

zamówienia, przyjmując etykietę jako jeden ze sposobów
potwierdzenia zgodności ze specyfikacjami technicznymi

Należy obowiązkowo:

można zaoszczędzić czas, zapewniając jednocześnie wysokie

•

Akceptować podobne etykiety;

normy środowiskowe w procesie zamówień publicznych.

•

Akceptować inne odpowiednie środki potwierdzania

Nowe dyrektywy UE w sprawie zamówień publicznych (2014)

(takie jak dokumentacja techniczna potwierdzająca, że

określają ściśle warunki używania etykiet w specyfikacjach

oferent spełnia wymagania), jeśli przedsiębiorca:

technicznych zamówienia, kryteriach udzielenia zamówienia

a. wykaże, że nie miał on możliwości uzyskania określonej

lub wymaganiach dotyczących umów. Nie można wymagać

etykiety lub podobnego znaku w terminach wskazanych

etykiet w kwestiach, które nie są istotne dla danego

przez instytucję zamawiającą z przyczyn, których nie

zamówienia, takie jak wymogi dotyczące ogólnej polityki

można przypisać do niego, oraz

firmy. W takim przypadku można nadal określić specyfikacje

b. wykaże, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które

techniczne w odniesieniu do szczegółowych specyfikacji

mają być wykonane, spełniają wymagania konkretnej

danej etykiety lub jej części, które dotyczą przedmiotu

etykiety lub odpowiednie wymagania określone przez

umowy. Etykieta może być wtedy wykorzystana jako dowód

instytucję zamawiającą.

na to, że oferta spełnia wymagania żądanych specyfikacji.
Dalsze szczegóły dotyczące wymagań dla używania etykiet w

Warunki używania etykiet

zamówieniach publicznych są zawarte w samych dyrektywach
i w najnowszych wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących

Wymagania dla etykiet:

ekologicznych zamówień publicznych: Zielone zakupy!

•

Podręcznik – trzecie wydanie opublikowano w kwietniu 2016.

muszą być proporcjonalne, wszystkie wymagania muszą
mieć związek z przedmiotem zamówienia;

•

muszą opierać się na obiektywnie sprawdzalnych i

Ważne etykiety

niedyskryminujących kryteriach;
•

są one ustalane przez podmiot trzeci, na który

Tutaj można znaleźć (niewyczerpującą) listę różnych etykiet,

wykonawca ubiegający się o etykietę nie może wywierać

systemów certyfikacji i standardów, które można rozważyć

decydującego wpływu.

przy zakupie bioproduktów lub biousług.

9
10

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/
Ten warunek jest zwykle spełniany przez etykiety ISO typu I, ale nie przez prywatny system certyfikacji wymieniony w sekcji 2 (wyjaśnienie typów
etykiet patrz też przypis 2).
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Wieloaspektowe ekoetykiety określające bioprodukty
W Europie istnieją trzy wieloaspektowe ekologiczne etykiety ISO 14024 typu I. Ekoetykieta UE, Etykieta Skandynawska i Etykieta
Błękitnego Anioła. Określonymi kategoriami bioproduktów objętymi tymi etykietami, są oleje i smary, produkty sanitarne,
artykuły jednorazowego użytku do żywności i materiały biurowe.
ISO rozróżnia ekoetykiety typu I, II i III, z których najmocniejsze są typu I. Są to dobrowolne, oparte na wielu kryteriach
programy podmiotów trzecich, które przyznają licencję, zezwalającą na używanie na produktach ekoetykiet, wskazujących na
ogólną preferencję środowiskową produktu w danej kategorii produktu, przy uwzględnieniu jego cyklu życia. Etykiety typu II są
deklaracjami własnymi, a etykiety typu III nie wyznaczają żadnych progów ani nie wymagają ogólnej preferencji środowiskowej.

EU Ecolabel (“Kwiat”)
Smary: Smary otrzymujące ekoetykietę UE muszą mieć udowodnioną minimalną zawartość biowęgla od > 45%
do > 70% (w zależności od rodzaju smaru).11

Nordic Ecolabel (“Skandynawski łabędź”)

N
SWA ECO
LA

C

BEL

NOR
DI
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Produkty sanitarne: W tej grupie produktów znajdują się materiały pochodzenia biologicznego w postaci
puszystej masy celulozowej i biopolimerów. Skład materiału musi zawierać 7% wszystkich polimerów z
odnawialnych surowców, 50% wszystkich materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych lub potencjał

pogłębienia globalnego ocieplenia wszystkich materiałów nie może przekraczać 2,1 kg równoważnika CO2/kilogram produktu.12
Produkty jednorazowego użytku do żywności: Co najmniej 90% wagi produktu musi być wytwarzane z odnawialnych surowców
(z wyjątkiem wypełniaczy nieorganicznych, które mogą stanowić do 20% produktu).13

Niebieski Anioł (“Der Blaue Engel”)
Materiały biurowe (przyrządy piśmiennicze i pieczątki): Materiały biurowe (przyrządy piśmiennicze i
pieczątki): Wprowadzona w 2016 r. zmiana kryteriów dla tych produktów przewidywała, że muszą one być
wyprodukowane w 60% z odnawialnych surowców lub w 80% z materiałów pochodzących z recyklingu.14

11

The European Ecolabel for Lubricants “The official EU mark for Greener Products”: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/lubricants.pdf
Nordic ecolabel sanitary products: http://www.nordic-ecolabel.org/criteria/product-groups/?p=1
13
Nordic ecolabel disposables for food: http://www.nordic-ecolabel.org/criteria/product-groups/?p=2
14
Blue Angel: https://www.blauer-engel.de/en/products/home-living/schreibgeraete-stempel
12

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

Prywatne certyfikaty osób trzecich dotyczące
różnych aspektów (etykiety jednoaspektowe)
Certyfikacja oznacza zgodność obiektu, osoby lub organizacji

z oceną z 2013 r. RSB został uznany za najlepszy system

z określonymi standardami lub wymaganiami. Przy pomocy

certyfikacji wszystkich rodzajów biomasy, a RSPO i RTRS

certyfikacji osoby lub organizacje mogą wykazać ich

uzyskały najwyższe oceny dla pojedynczych typów biomasy

zgodność oraz wykorzystywać określone etykiety na dowód.

(odpowiednio soi i oleju palmowego) natomiast certyfikat
Bonsucro, zaklasyfikowany został tuż za nimi.

Na przykład, zamawiający mogą zastosować standardy
w zakresie bioproduktów dla określenia ich wymaganych

Zrównoważone surowce – systemy certyfikacji

cech. Dostawcy mogą wykorzystać certyfikaty i etykiety
dla wykazania, że spełniają postawione im wymagania.

Drewno

W tym zakresie zamawiający mogą również wymagać

•

Forest Stewardship Council (FSC)

aby oświadczenie o zawartości biologicznej produktu

•

Programme for the Endorsement of Forest Certification
(PEFC)

było weryfikowane przez podmiot trzeci (np. instytucję
certyfikującą).

Biomasa rolnicza
Certyfikacja osób trzecich wiąże się z niezależną weryfikacją
potwierdzającą

że

określone

wymagania

•

wszystkie rodzaje biomasy

dotyczące

konkretnego produktu, osoby, procesu lub systemu

International System for Carbon Certification (ISCC) –

•

Roundtable on Sustainable biomaterials (RSB) –
wszystkie rodzaje biomasy

zarządzania zostały wypełnione.
•

REDcert – wszystkie rodzaje biomasy rolniczej

Uprawa zasobów odnawialnych (zwykle z leśnictwa i

•

Better Biomass – wszystkie rodzaje biomasy

rolnictwa, czasami z akwakultury morskiej) ma ogromny

•

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) – tylko olej

wpływ

na

zrównoważone

gospodarowanie

palmowy

finalnymi

bioproduktami. W związku z unijną polityką w zakresie

•

Bonsucro – tylko cukier

energii

•

Roundtable Responsible Soy (RTRS) – tylko soja

odnawialnej,

kilku

certyfikatorów

opracowało

systemy certyfikacji biomasy rolniczej, które spełniają
warunki ustanowione w dyrektywie UE w sprawie energii ze

Zawartość biologiczna

źródeł odnawialnych (RED) z 2009 roku. Niektórzy z nich
dostosowali swoje systemy w taki sposób, aby mogły być

Istniejąca certyfikacja zawartości biologicznej dotyczy

stosowane również do materiałów, nie tylko dla energii. W

zawartości biologicznego węgla i jest oparta na amerykańskiej

przypadku drewna, z uwagi na obawy o niezrównoważone

normie ASTM 6866 “Standardowe metody testowe

praktyki leśne w wielu częściach świata, systemy certyfikacji

do oznaczania biologicznej zawartości próbek stałych,

na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały opracowane

ciekłych i gazowych przy użyciu analizy radiowęglowej”, ale

jeszcze przed polityką w zakresie energii odnawialnej.

także odnosi się do CEN TS 16137 “Tworzywa sztuczne –

Raport WWF z 2013 oceniający różne systemy certyfikacji,

oznaczanie zawartości biowęgla”. Gdy europejskie normy

porównujący ich wymagania, itd., jest dostępny tutaj .

dotyczące zawartości biologicznej zostaną sfinalizowane

Od tego czasu systemy certyfikacji rozwinęły się i nie ma

i opublikowane, oczekuje się, że europejskie organy

pewności, czy porównanie jest aktualne. Jednak zgodnie

certyfikujące również będą je brały pod uwagę.

15

http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_searching_for_sustainability_2013_2.pdf
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zgodności z normą o kompostowalności EN 13432:
Zawartość biologiczna – systemy certyfikacji

Kompostowalność przemysłowa
•

nadający DIN CERTCO i Vinçotte)

Poniżej przedstawione są systemy certyfikacji stosowane w
Europie do wykazania zawartości biologicznej:

The Seedling (właściciel European Bioplastics, organ

•

DIN-Geprüft Industrial Compostable (właściciel i organ
nadający DIN CERTCO)

•

Biobased content (właścicielem jest NEN a organem

•

OK compostable (właściciel i organ nadający Vinçotte)

nadającym Vinçotte lub DIN CERTCO)
•

OK biobased (właściciel i organ nadający Vinçotte)

Kompostowalność domowa

•

DIN-Geprüft Biobased (właściciel i organ nadający DIN

•

CERTCO)

OK home compostable (właściciel i organ nadający
Vinçotte)

•

Możliwości zakończenia cyklu życia

DIN-Geprüft Home Compostable (właściciel i organ
nadający DIN CERTCO)

Istnieje wiele certyfikatów i etykiet, które podkreślają

Biodegradowalność w glebie

specjalne możliwości wycofywania bioproduktów z użytku,

•

takich jak kompostowalność, biodegradowalność w glebie,
biodegradowalność w wodzie morskiej itd. (wyjaśnienie

OK biodegradable soil (właściciel i organ nadający
Vinçotte)

•

tych pojęć patrz InnProBio broszura nr 3 na temat

DIN-Geprüft biodegradable soil (właściciel i organ
nadający DIN CERTCO)

biodegradowalności).
Biodegradowalność w wodzie morskiej
Poniżej wymieniono trzy najpowszechniej stosowane
w Europie certyfikaty na potrzeby udokumentowania

•

OK biodegradable marine (właściciel i organ nadający
Vinçotte)
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3.3 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Lista FAQs – najczęściej zadawanych pytań, ma za zadanie
dostarczyć podstawowej wiedzy na najpowszechniejsze,
a zarazem podstawowe i najistotniejsze pytania instytucji
zamawiających, decydentów, a nawet dostawców BBPS,
związanych z możliwością zamawiania bioproduktów i
biousług. Dzięki poniższym pytaniom i odpowiedziom,
konsorcjum InnProBio ma nadzieję rozwiać obawy przed
nieznanym związane z zamawianiem innowacyjnych,
przyjaznych środowisku oraz zrównoważonych produktów.

Q1: Co to są bio-produkty i biousługi?
Bioprodukty są wykonane – całkowicie lub częściowo – z

tego, czym są bioprodukty i z czego są one wykonywany

materiału biogennego, co oznacza, że są one wytwarzane

patrz broszura nr 1 “Czym są bioprodukty?”

ze

źródeł

odnawialnych

(zwanych

także

biomasą).

Najczęściej wykorzystywanymi rodzajami biomasy są
cukier, skrobia, oleje roślinne, drewno i włókna naturalne.

Q2: Dlaczego mówi się o zamówieniach na
INNOWACYJNE produkty i usługi?

Częściowo bioprodukty mogą zawierać również minerały
lub surowce pochodzenia kopalnego. Dzisiaj istnieje szeroki

Do połowy XIX wieku mieliśmy społeczeństwo rolnicze.

wachlarz produktów wykorzystywanych codziennie w

Od tego czasu wprowadzane były nowe produkty ze

gospodarstwach domowych, które co najmniej częściowo

źródeł kopalnych, takich jak ropa, węgiel i gaz ziemny. Z

pochodzą ze źródeł odnawialnych, chociaż większość

kilku powodów musimy przejść do nowego społeczeństwa

konsumentów nie wie, że są to bioprodukty. Jest tak na

rolniczego: biogospodarki. Musimy to robić dużo mądrzej,

przykład często w przypadku materiałów budowlanych,

bez wyczerpywania zasobów naturalnych i dążyć do

opakowań, detergentów, kosmetyków i wyrobów tekstylnych.

osiągnięcia zamkniętych cykli. Musimy wyodrębnić cenne

Jednym z najpopularniejszych bioproduktów jest papier,

składniki z biosurowców, bez konsekwencji dla zaopatrzenia

chociaż bioprodukty mogą znajdować się między innymi

w żywność. Rolnicze produkty uboczne, np. z buraków

w piórach, tuszach, meblach i narzędziach ogrodniczych.

cukrowych, ziemniaków i trawy, stają się nowymi źródłami do

Biousługi obejmują korzystanie z usług, które wykorzystują

produkcji cennych materiałów pochodzenia biologicznego. Te

bioprodukty. Może to być usługa czyszczenia, wykorzystująca

nowe, innowacyjne materiały poddawane są rygorystycznym

bioprodukty czyszczące lub wykonawca wykorzystujący farby

testom i muszą spełnić wymagania tych samych przepisów

wytworzone z biokomponentów. Więcej informacji na temat

dotyczących jakości i bezpieczeństwa, co inne produkty w

Broszura #1:

“Czym są bioprodukty?”
W celu uzyskania szczegółowych informacji czym są bioprodukty, z czego są wykonane
itp. prosimy o zapoznanie się z Broszurą InnProBio #1 “Czym są bioprodukty”, która
udostępniona jest na stronie:
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/
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Europie. Nie mają jednak jeszcze 50-100-letniej historii, jak

szczegółów patrz p. 4).Są one swobodnie dostępne na

alternatywne produkty na bazie ropy naftowej. Bioprodukty

rynku, a ich funkcjonalność jest taka sama lub nawet

nie osiągnęły jeszcze ekonomii efektu skali w procesie ich

lepsza niż tradycyjnych produktów. Dlaczego nie dać im

produkcji i często wymagać będą dodatkowych badań. Z

szansy? Jeśli nasze społeczeństwo chce poważnie traktować

drugiej strony mogą mieć wartość dodaną, która nie była

zmiany klimatyczne, musimy zmniejszyć ilość zużywanego

wcześniej znana. Kiedy więc innowacyjne bioprodukty

węgla kopalnego aby uwalniać do atmosfery mniej CO2

i biousługi okażą się interesujące dla zamawiających,

pochodzenia kopalnego. Badanie z roku 2015 (McGlade &

należy pamiętać, że w procesie zamówień publicznych i

Ekins)17 wykazało, że musimy pozostawić znaczne ilości

dokumentach przetargowych należy stworzyć przestrzeń,

zasobów kopalnych w ziemi, jeśli chcemy osiągnąć cel

ponieważ produkty te mogą na początku kosztować więcej,

klimatyczny 2°C. Wytwarzane w zrównoważony sposób

mogą potrzebować trochę czasu, aby się sprawdzić, ale mogą

bioprodukty mogą przyczynić się do osiągnięcia tego celu!

być zarazem lepsze dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Oto kilka innych korzyści, które bioprodukty mogą dać

Potrzebne jest rozpoznanie rynku, aby wiedzieć, co jest

społeczeństwu:

dostępne, jak te nowe produkty mogą zaspokoić potrzeby
i jak zorganizować postępowanie o udzielenie zamówienia,

•

aby dać tym alternatywom szansę. Różnica między zwykłym
procesem zamówień, a zamówieniem publicznym na

Zmniejszone negatywne skutki zdrowotne spowodowane
cząstkami pigmentów petrochemicznych w powietrzu.

•

Zastosowanie włókien naturalnych zapewnia lepszą

innowacje polega przede wszystkim na sformułowaniu

izolacyjność cieplną. Ich zastosowanie np. w materiałach

wymagań i sposobie oddziaływania na rynek. Określenie

budowlanych może przyczynić się do zmniejszenia

“zamówienie publiczne na innowacje” jest stosowane w

problemów zdrowotnych podczas montażu.

odniesieniu do “zamówień publicznych, w przypadku gdy

•

Lepsze wyniki w zakresie ochrony środowiska, w tym

instytucje zamawiające działają jako klient wprowadzający

niższe zużycie CO2 podczas produkcji i / lub użytkowania.

innowacyjne towary lub usługi, które nie są jeszcze

Na przykład bioprodukty jako części samochodowe

dostępne na skalę komercyjną i mogą obejmować badania

są lżejsze od tradycyjnych części, co powoduje niższe

zgodności”.

zużycie paliwa podczas używania samochodu.

16

•

Q3: Dlaczego warto promować lub preferować
bioprodukty poprzez zamówienia publiczne?

Biodegradowalność w warunkach, w których gromadzenie
i oddzielanie niektórych odpadów do recyklingu nie jest
opłacalne ani praktyczne. Ma to szczególne znaczenie
w branży gastronomii i imprez na świeżym powietrzu,

Wybierając wyprodukowane w sposób zrównoważony

a także w ogrodnictwa i kształtowania krajobrazu.

bioprodukty

produktów

Biodegradowalność jest również cechą biologicznych

konwencjonalnych można wnieść pozytywne efekty do

środków powierzchniowo czynnych (stosowanych w

swojego biura, szpitala, społeczności, całego społeczeństwa

detergentach).

zamiast

alternatywnych

i środowiska. Kupując te produkty można promować

•

Mniejsze zużycie detergentów, energii, wody itd. oraz

innowacyjne rozwiązania i zwiększać ich dostępność na

wolniejsze zużycie bioproduktów w postaci odzieży i

rynku. Wiele z tych innowacyjnych produktów nie jest

tekstyliów, takich jak Lyocell lub Tencel®, co skutkuje

dobrze znana - decydując się na ich popularyzację można

większą trwałością i zmniejszeniem kosztów utrzymania.

mieć pozytywny wpływ na ogólny rozwój rynku w kierunku

•

Ograniczenie całkowitych kosztów posiadania (TCO), tzn.

dostarczania efektywniejszych i bardziej zrównoważonych

potencjalnie niższe koszty całkowite przy uwzględnieniu

rozwiązań. Istnieje wiele alternatywnych bioproduktów,

wszystkich kosztów związanych z produktem przez cały

które mogą być istotne dla potrzeb zamawiających (więcej

okres jego użytkowania.

16
17

Art.2(18), Horizon 2020 Rules for Participation Regulation No 1290/2013.
McGlade, C., Ekins, P. 2015: The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C, in: Nature Vol. 517, 8 January 2015,
187-203.
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Q4: Czy istnieją na rynku bioprodukty, które mają znaczenie dla moich potrzeb w zakresie
zamówień publicznych? Czy jest wystarczająca dostępność alternatywnych bioproduktów?
Prawdopodobnie: Tak. InnProBio określił wiele ważnych

•

kategorii zamówień, w których bioprodukty mogą stanowić
dobrą alternatywę dla konwencjonalnie wyprodukowanych

tonery
•

wyrobów. Zidentyfikowanymi kategoriami i odpowiadającymi
im bioproduktami są:

ICT, materiały biurowe i papier: materiały biurowe i
Meble i wyposażenie wnętrz: tapicerka biurowa zwłaszcza dywany, meble

•

Żywność, gastronomia i imprezy: kubki jednorazowego
użycia, materiały opakowaniowe, przybory

•

•

Budownictwo i infrastruktura: materiały budowlane,
takie jak izolacje, blachy, płyty elewacyjne i inne materiały

Więcej informacji można znaleźć w przykładach dobrych

budowlane (rury i tworzywa sztuczne) oraz powłoki

praktyk, blokach tekstowych specyfikacji istotnych warunków

(wewnętrzne)

zamówienia oraz w bazie danych bioproduktów.

Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu: geowłókniny,
maty przeciwerozyjne, ekrany, spoiwa z tworzyw

Zidentyfikowaliśmy również wystarczającą liczbę dostawców

sztucznych, pojemniki na rośliny i kotwy do drzew

bioproduktów, aby mieć pewność, że uwzględnienie

•

Opieka nad dziećmi i sprzęt medyczny: tekstylia

kryterium biokomponentów w zamówieniu nie stwarza

•

Utrzymanie czystości, higiena i urządzenia sanitarne:

żadnych ograniczeń na rynku.

detergenty, pranie odzieży roboczej, usługi domowe,
gospodarowanie odpadami domowymi
•

Pojazdy i mobilność: samochody, smary
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tworzymy rynki zbytu dla rolników, zwiększając przy tym ich
dochody i poprawiając rozwój obszarów wiejskich, wnosząc
większą wartość dodaną i tworząc miejsca pracy. Myśląc
bardziej długofalowo, nasze społeczeństwo będzie musiało
znaleźć alternatywne sposoby wytwarzania wielu towarów
konsumpcyjnych i materiałów, ponieważ zasoby ropy
naftowej kiedyś się skończą. Ponadto bioprodukty mogą
w znaczący sposób przyczynić się do łagodzenia zmian
klimatycznych. Specyfika wpływu każdego produktu może
się różnić i nie wszystkie bioprodukty wypadają lepiej pod
względem środowiskowym, ale istnieją silne dowody, które
sugerują, że wiele produktów może mieć mniejszy wpływ
na środowisko, jeśli biomasa jest wytwarzana w sposób
zrównoważony, a procesy produkcyjne są efektywne pod
względem ekologicznym. Więcej szczegółów patrz (p. 7) lub
broszura nr 2 na temat zrównoważenia bioproduktów.

Q5: Czy bioprodukty przynoszą korzyści
społeczeństwu jako całości?

Oto przykłady korzyści dostarczanych przez bioprodukty:
•

Oszczędność do 30% energii elektrycznej zużywanej

Bioprodukty obejmują szeroki zakres zastosowań i są

w praniu odzieży w 30° C przy użyciu bioproduktów w

wytwarzane z wielu różnych surowców. W związku z tym

formie środków powierzchniowo czynnych i enzymów;

korzyści z nich wynikające muszą być ocenione indywidualnie

•

Folie ściółki rolniczej ulegające biodegradacji w glebie

dla każdego przypadku i mogą się różnić w zależności od

poprawiają wydajność rolnictwa i obniżają koszty

zastosowania i przeznaczenia. Niemniej jednak możliwe

zbierania odpadów z tworzyw sztucznych z pola, a

jest przedstawienie ogólnych stwierdzeń dotyczących

jednocześnie zapobiegają wchłanianiu cząstek z tworzyw

bioproduktów i wyjaśnienie, dlaczego ich promowanie może

sztucznych przez glebę;

być dobre dla całego społeczeństwa. Jeśli przestawimy

•

Bioprodukty w formie smarów są biodegradowalne w

nasz przemysł z ropy naftowej w kierunku wykorzystania

glebie i wodzie oraz mogą być stosowane w obszarach

większej ilości biosurowców, zmniejszymy uzależnienie

wrażliwych ekologicznie;

Europy od importu paliw kopalnych, co uczyni nas mniej

•

Naturalne kosmetyki, takie jak kosmetyki do spłukiwania

podatnymi na gwałtowne zmiany na rynku światowym

(mydła toaletowe, preparaty do kąpieli, szampony) są

i potencjalne konflikty. Poprzez wykorzystanie większej

biodegradowalne w wodzie.

ilości krajowej biomasy do większej liczby zastosowań

Broszura #2:

“Zrównoważony rozwój bioproduktów”
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat aspektów zrównoważonego
rozwoju bio-produktów zachęcamy do zapoznania się z Broszurą InnProBio #2
“Zrównoważony rozwój bioproduktów”, która udostępniona jest na stronie:
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

Q6: Jakie są zalety bioproduktów dla
użytkowników/konsumentów w porównaniu
z tradycyjnymi produktami?
Bioprodukty obejmują szeroki zakres zastosowań i są
wytwarzane z wielu różnych surowców. W związku z
tym korzyści wynikające z ich zastosowania muszą być
ocenione indywidualnie dla każdego przypadku i mogą
się zmieniać w zależności od przeznaczenia. Szczegółowe
przykłady można znaleźć w przykładach dobrych praktyk.
W wielu przypadkach alternatywne bioprodukty mogą
mieć dodatkowe funkcje, które oferują konsumentom
bezpośrednie lub pośrednie korzyści w porównaniu z
tradycyjnymi produktami. Niektóre przykłady to tkaniny
wykonane z włókien naturalnych, zwłaszcza z nowoczesnych
włókien celulozowych, które zapewniają doskonały komfort
noszenia lub detergenty i kosmetyki, które są bardziej

co na przykład oznacza niewypalanie lasów deszczowych

przyjazne dla skóry i wykonane z mniejszej ilości chemikaliów.

dla pozyskania gruntów rolnych, stanowiące zagrożenie

Nowoczesne bioprodukty w formie środków powierzchniowo

różnorodności biologicznej. Więcej informacji na temat LCA

czynnych mają lepsze właściwości funkcjonalne w usuwaniu

i certyfikacji zrównoważonego rozwoju patrz broszura nr 2 w

brudu, a materiały budowlane lub geowłókniny z włókien

sprawie zrównoważonego rozwoju bioproduktów i broszura

naturalnych bądź drewna wykazują lepsze właściwości

nr 5 na temat LCA.

izolacyjne i stabilizacyjne. Jak wspomniano wcześniej,
wszystkie te czynniki muszą być ocenione w oparciu o
formułę określonego produktu i jego przeznaczenie.

Q7: Czy bio-produkty zawsze są bardziej
zrównoważone niż produkty na bazie ropy
naftowej?

Q8: Jak bioprodukty i biousługi są związane z
gospodarką obiegową?
Nie ma ogólnej odpowiedzi na to pytanie. Gospodarka
obiegowa (cyrkularna) ma na celu utrzymanie zasobów
w obiegu jak najdłużej, przyczyniając się tym samym do
większej efektywności wykorzystania zasobów. Bioekonomia

W wielu przypadkach tak, ale nie zawsze. Produkty wykonane

jest definiowana przez bazę surowcową (która jest biomasą)

z ropy naftowej będą pod koniec ich życia wprowadzać

i poprzez procesy produkcji towarów, jeśli wykorzystują one

kopalny węgiel do atmosfery, a tym samym zwiększać

organizmy biologiczne lub ich części (“biotechnologia”),

efekt cieplarniany i przyczyniać się do zmiany klimatu.

zmierzając w ten sposób do odsunięcia bazy zasobów

Bioprodukty wprowadzają do atmosfery tylko węgiel, który

gospodarki od zasobów kopalnych, czyli skończonych. Nie

rośliny pobierały z atmosfery wcześniej, a tym samym

ma więc ogólnego związku między nimi.

zachowują równowagę. Jednakże również uprawa biomasy
może mieć silny wpływ na środowisko. Ocena cyklu życia

Czasami mówi się, że bioekonomia jest częścią gospodarki

(LCA) jest jednym z narzędzi oceny wpływu produktu na

obiegowej, ale jest to również mylące. Istnieją pewne

środowisko. Oceny LCA są znormalizowane i mogą pomóc

wzajemne pokrewieństwa między tymi pojęciami, obie mogą

w podjęciu decyzji o tym, czy produkt jest naprawdę lepszy,

przyczyniać się do osiągnięcia swoich celów, ale wzajemne

czy nie. Innym narzędziem są certyfikaty zrównoważonego

podporządkowanie nie jest zasadne. Oto kilka przykładów, w

rozwoju, które gwarantują, że praktyki rolnicze są zgodne

jaki sposób bioprodukty przyczyniają się do koncepcji i celów

z podstawowymi wymaganiami zrównoważonego rozwoju,

gospodarki obiegowej:
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Broszura #3:

“Biodegradowalność: ujawniamy fakty i mity”
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat biodegradowalności bioproduktów zachęcamy do zapoznania się z Broszurą InnProBio #3 “Biodegradowalność–
ujawniamy fakty i mity”, która udostępniona jest na stronie:
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/

•

Wiele bioproduktów wytwarza się z bocznych strumieni

biodegradowalności), w ramach którego biomasa jest

innych procesów produkcyjnych, zwiększając tym

zwracana do gleby i może pozwolić na wyhodowanie nowych

samym wydajność wykorzystania zasobów. Odnosi się

surowców.

to zarówno do tradycyjnych biosektorów, jak przemysł
chemii sosnowej, wykorzystujący olej talowy jako produkt
uboczny z produkcji pulpy drzewnej, lub dla sektora
oleochemikaliów, który wytwarza na przykład farby i
powłoki z produktów ubocznych przetwórstwa zwierząt.

Q9: W jaki sposób można zmierzyć zawartość
biologiczną produktu? Czy jest norma i czy
istnieją certyfikaty w celu zapewnienia
spełnienia wymagań?

Ma to również zastosowanie w przypadku nowszych
koncepcji biorafinacji, które mają na celu wykorzystanie

Europejski Komitet Normalizacyjny CEN opracował normy,

maksymalnej ilości biomasy ze wszystkimi jej frakcjami.

które definiują bioprodukty i sposoby pomiaru ich zawartości
biologicznej.

•

Wiele bioproduktów można poddawać recyklingowi.
Papier i wyroby z drewna są doskonałymi przykładami,

Norma EN 16575 “Produkty z biomasy - Terminologia” (2014)

z których wiele krajów europejskich stworzyło dobrze

definiuje bioprodukty biologiczne, biomasę itd.

funkcjonujące

systemy

recyklingu

bioproduktów.

Większość sztucznych biotworzyw nadaje się do

Specyfikacja techniczna “Produkty z biomasy”. Określanie

recyklingu, choć nie we wszystkich przypadkach

zawartości biowęgla w produktach metodą radiowęglową

powszechnie dostępna jest odpowiednia infrastruktura.

(CEN / TS 16640: 2014) określa sposób pomiaru zawartości

Jednakże badania wykazały bardzo wyraźnie, że

biowęgla, co jest możliwe, ponieważ węgiel z biomasy może

biotworzywa nie utrudniają przebiegu recyklingu bardziej

być odróżniany od węgla pochodzącego z ropy naftowej ze

niż jakikolwiek inny materiał, dla którego nie ma urządzeń

względu na strukturę cząsteczek.

do recyklingu. W Europie recykling obejmuje tylko cztery
duże strumienie tworzyw sztucznych: polietylenu,

W celu zweryfikowania wymagań dla bioproduktów, na

tereftalanu

polistyrenu

rynku europejskim istnieją dwa certyfikaty: belgijski system

i PCW. Żadne inne konwencjonalne tworzywo nie

certyfikacji Vinçotte i jeden niemieckiego certyfikatora DIN

jest poddawane recyklingowi, więc nie jest to cecha

CERTCO. Obydwa mierzą zawartość biowęgla w produkcie

specyficzna biotworzyw.

i wyrażają wyniki w przedziałach procentowych (np.

polietylenu

(butelki

PET),

zawartość biowęgla od 50% do 70% całkowitej zawartości
•

Wiele bioproduktów można poddawać recyklingowi

węgla w produkcie).Więcej informacji na temat schematów

organicznemu, tj. kompostowaniu lub biodegradacji

certyfikacji patrz broszura nr 2 na temat zrównoważonego

(więcej szczegółów patrz broszura nr 3 na temat

rozwoju bioproduktów.

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

Q10: Czy można wykorzystywać rośliny
spożywcze do produkcji materiałów lub
bioproduktów?

201319). Do tej pory wyniki kilku badań wykazały, że w 2008 r.
biopaliwa nie były główną siłą napędową nadmiernych cen
żywności. Ponieważ materiały pochodzenia biologicznego
mają znacznie niższe udziały w rynku i potrzeby surowcowe

Tak, w pewnych warunkach. Oto, dlaczego:

niż paliwa i energetyka, ich wpływ jest nawet niższy.

Bardzo kontrowersyjnym tematem jest wykorzystywanie

Z tego względu akceptowalne są uprawy żywnościowe, takie

roślin spożywczych do celów innych niż żywność i pasza

jak cukier lub skrobia, przeznaczone do produkcji materiałów

(np. biopaliwa). W czasie kryzysu żywnościowego w 2008 r.

pochodzenia biologicznego, jeśli zapewniony jest ogólny

często stwierdzano, że biopaliwa przyczyniały się do sytuacji

zrównoważony rozwój (np. poprzez certyfikaty, patrz p. 9).

kryzysowej, powodując konkurencję dla żywności i wzrost
cen. W związku z tym, mniej lub bardziej powszechna
stała się opinia, że wykorzystywanie roślin spożywczych

Q11: Czy istnieją jakieś wady i/lub bariery
przy zakupie bioproduktów i biousług?

do celów innych niż żywność i pasza nie jest pożądane, a
uwaga skupiła się bardziej na surowcach tak zwanej “drugiej

Ogólnie, bioprodukty, które są na rynku, są poddawane

generacji”, które przypuszczalnie nie konkurują z żywnością

rygorystycznym testom i muszą spełniać wymagania tych

i w większości są odpadami i materiałami lignocelulozowymi

samych przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa, co

(tj. drewno i odrośla krótkiej rotacji, takich jak miskant lub

wszystkie inne produkty w Europie. Tak więc w tym zakresie

topola).

nie powinno być barier przy w zakupie bioproduktów. W razie
wątpliwości i potrzeby uzyskania szczegółowych informacji

Jednak w rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane.

patrz InnProBio i oferowane przez nas dialogi i szkolenia

Coraz częściej pojawiają się dowody na to, że rośliny

rynkowe.

spożywcze, wykorzystywane również do innych celów
niż produkcja żywności i pasz, mogą być źródłem wielu

Z punktu widzenia opinii publicznej mogą pojawić się pytania

korzyści. Zwiększają ogólną dostępność żywności, oferują

dotyczące zrównoważenia lub konkurencyjności w stosunku

zdywersyfikowane dochody rolnikom, są bardziej wydajne

do żywności, które próbowaliśmy uwzględnić w powyższych

pod względem wykorzystania areałów niż zagajniki o krótkiej

pytaniach. Korzystanie z certyfikatów i etykiet jest doskonałą

rotacji itd. (patrz np. Kline i in. 2016 ,lub Carus i Dammer

możliwością pokazania, że wybrany produkt ma pozytywny

18

wpływ na środowisko.
Oczywiście cena jest kolejnym ważnym czynnikiem. Często
bioprodukty są droższe niż konwencjonalne produkty, które
mają porównywalne funkcje. Wynika to z faktu, że koszty
produkcji są wyższe, co wynika ze stosunkowo niedawno
opracowanych procesów, wyższych kosztów produkcji
surowców i małych ilości produkcyjnych. Wpływ ceny na
zamówienia jest często mniejszy, niż się ogólnie uważa,
ponieważ zwiększona trwałość lub zmniejszone potrzeby w
zakresie konserwacji mogą znacznie obniżyć całkowity koszt
użytkowania, a także dlatego, że często nabywane są tylko
niewielkie ilości bioproduktów.

18
19

Kline, K. i in.2016:Pogodzenie bezpieczeństwo żywności i bioenergetyki: priorytety działania, w:GCB Bioenergetyka 2016, 1-20.
Carus, M., Dammer, L. 2013: nova paper nr 2:Żywność czy nie żywność:Jakie surowce rolnicze są najlepsze do zastosowań przemysłowych?Hürth 2013.
http://bio-based.eu/nova-papers/
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procesie selekcji i kwalifikacji zamówień publicznych muszą
być sformułowane w następujący sposób:
Jak sformułować specyfikacje techniczne:
a. przez

odniesienie

do

norm

technicznych,

które

obejmują przedmiot przetargu, oraz, w kolejności
uprzywilejowania, krajowych norm przenoszących normy
europejskie, europejskie aprobaty techniczne, wspólne
specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez

3.4 RZYKŁADOWE BLOKI TEKSTOWE
DLA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ NA
BIOPRODUKTY I BIOUSŁUGI

europejskie organy normalizacyjne lub gdy powyższe
specyfikacje techniczne nie istnieją, w odniesieniu
do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych
lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących
projektowania, obliczania i wykonywania robót oraz
używania produktów. Każdemu odniesieniu do norm
technicznych musi towarzyszyć słowo “lub równoważne”;
b. przez odniesienie do wymagań w zakresie parametrów

Szkic specyfikacji technicznych w zakresie zamówień

i funkcjonalności, które mogą obejmować właściwości

publicznych na bioprodukty i biousługi jest niezbędny

środowiskowe. W przypadku, gdy instytucje zamawiające

do określenia przedmiotu zamówienia i umożliwienia

określają właściwości środowiskowe pod względem

instytucjom zamawiającym wyboru zwycięzcy postępowania.

parametrów lub wymagań funkcjonalnych, mogą używać

Instytucje

specyfikacje

szczegółowych specyfikacji lub, w razie konieczności,

techniczne w dokumentacji przetargowej, która może

ich części, zgodnie z europejskimi, krajowymi lub innymi

zawierać ogłoszenia przetargowe, dokumenty przetargowe

ekoetykietami, pod warunkiem, że specyfikacje te są

lub

Specyfikacje

odpowiednie do określenia właściwości dostaw, usług lub

techniczne muszą zapewnić równe szanse oferentom i nie

robót będących przedmiotem przetargu, oraz że wymogi

mogą tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla swobodnej

dotyczące etykiet są określone na podstawie informacji

konkurencji w realizacji zamówień publicznych. Dla określenia

naukowych, a także że ekoetykiety są przyjmowane

potrzeb i sformułowania specyfikacji technicznych ważne jest

na podstawie procedury, w ramach której mogą

określenie kryteriów środowiskowych, które administracja

uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, takie jak

(nabywca publiczny) chce osiągnąć w ramach swoich celów

organy rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy

dotyczących ochrony klimatu i zasobów. Bloki tekstowe są

i organizacje zajmujące się ochroną środowiska, i są

podzielone według kategorii produktów wskazanych przez

dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

zamawiające

ewentualne

muszą

dokumenty

określić

dodatkowe.

InnProBio jako najbardziej prawdopodobne grupy produktów

c. przez

odniesienie

do

sprawozdań

z

badań

w zakresie zamówień na bioprodukty w Europie (patrz

przeprowadzonych przez organ oceniający zgodność,

elementy dostawy 3.2: Aktualne standardy, specyfikacje

obejmujących kalibrację, testowanie, certyfikację i

i zachęty dla BBPS). InnProBio opracował bogaty wybór

inspekcję zgodnie z akredytacją według rozporządzenia

tekstów do wykorzystania w dokumentacji zamówień

(WE) nr 765/2008 jako sposób potwierdzenia zgodności

publicznych, takich jak ogłoszenia przetargowe, dokumenty

ze specyfikacją.

przetargowe lub wszelkie dokumenty dodatkowe dotyczące

d. przez odniesienie do certyfikacji przez organy prawa

zamówień na bioprodukty i biousługi. Bloki tekstowe są

publicznego lub prywatnego jako sposób potwierdzenia

pogrupowane według kategorii produktów i można je

zgodności ze specyfikacją.

znaleźć i skopiować poniżej. Specyfikacje techniczne w

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

BLOKI TEKSTOWE W KATEGORII PRODUKTU
Produkty budowlane i
infrastrukturalne:
Na przykład:
Materiały budowlane, takie jak izolacje, blachy, płyty
elewacyjne i inne materiały budowlane (rury i tworzywa
sztuczne) oraz powłoki (wewnętrzne)

Materiały budowlane zawierające produkty z drewna
Drewno, które ma być użyte, pochodzi z certyfikowanego i/lub zrównoważonego leśnictwa.
Proporcja materiałów odnawialnych lub zawartości biologicznej w wyrobie finalnym wynosi co najmniej 85%.
Co najmniej 50% użytego drewna składa się z surowców wtórnych, takich jak drewno z odpadów przemysłowych lub inne drewno
odpadowe.

Materiały izolacyjne
W biomateriałach izolacyjnych na bazie włókien np. konopie, len, wełna, korek, kokos (w postaci arkuszy, filcu, maty lub wyrobów
masowych oraz wprowadzanych przez wdmuchiwanie) obowiązkowe minimalne wymagania dotyczące zawartości biologicznej
wynoszą 85%.
Obowiązek przedstawienia dowodu pochodzenia wymaganego surowca biologicznego
Materiały masowe lub wydmuchiwane ze zrębków i wiórów drzewnych: obowiązkowe wymagania minimalne wynoszą co najmniej
50% użytego drewna składającego się z surowców wtórnych, takich jak drewno poprzemysłowe lub drewno.

Farby do ścian
Obowiązkowe wymagania minimalne dla zawartości biologicznej wynoszą 80%.
W celu uzyskania informacji o potencjalnym narażeniu na działanie pestycydów, wymagane jest potwierdzenie pochodzenia
wszystkich biokomponentów.
Pełna deklaracja dotycząca składników wykorzystywanych materiałów.
Zaawansowane wymagania/punkty premiowe dla określonych sposobów uprawy zasobów, np.: przy uprawie zasobów
biologicznych nie można stosować syntetycznych pestycydów z substancjami zabronionymi.
Kleje oparte na zasobach innych niż biologiczne mogą być stosowane jako środki wiążące pod warunkiem, że stanowią one
maksymalnie 10% objętości w końcowego produktu.

35

36

InnProBio – Forum Innowacji opartej na Biokomponentach w Zamówieniach Publicznych

Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu:
Na przykład:
geowłókniny, maty przeciwerozyjne, ekrany, spoiwa z tworzyw sztucznych, pojemniki na rośliny i kotwienie drzew

Tworzywa sztuczne do kształtowania krajobrazu
W przypadku biotworzyw sztucznych, zawartość węgla jest określona według normy EN 16575 i powinna wynosić co najmniej
40%, od 40% do 60%, od 60% do 80% lub około 80% produktu finalnego (EN 16640, ASTM D6866 lub normy równoważne).
Produkt musi mieć właściwości biodegradowalne zgodne z EN 14987 i/lub kompostowalność zgodnie z EN 14995, ISO 17088 lub
normą równoważną).

Produkty czyszczące, higieniczne i sanitarne:
Na przykład:
Detergenty czyszczące, pranie odzieży roboczej, usługi domowe, gospodarowanie odpadami domowym

Papier sanitarny
Materiał włóknisty pochodzi wyłącznie z papieru z recyklingu.
Niebezpieczne substancje chemiczne są wyeliminowane.

Pojazdy i mobilność:
Na przykład:
Samochody, smary

Smary i oleje
Produkt jest wytwarzany w co najmniej 80% z materiałów odnawialnych lub jego zawartość biologiczna wynosi co najmniej 80%.
Dodatki stosowane do polepszenia właściwości technicznych nie zawierają żadnych ekologicznie toksycznych substancji
krytycznych zgodnie z normą EN 16807 lub normą równoważną.
Podczas używania produkt nie wywiera niekorzystnego wpływu na środowisko.
Produkt ma dobrą biodegradowalność, zgodnie z normą EN 16807 lub normą równoważną.

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

ICT, materiały i papiery biurowe:
Na przykład:
Materiały biurowe i tonery

Papier do drukowania i kopiowania
Wymóg zawartości co najmniej 70% całkowitej masy pierwotnej z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.
Gwarancja pochodzenia włókien pierwotnych z papieru makulaturowego.
Wymóg pochodzenia produktu w 100% z papieru makulaturowego, uzyskanego z recyklingu do wszystkich zastosowań
biurowych (papier do pisania, “papier ciągły” dla drukarek udarowych, papieru do kopiowania i papieru do drukarek laserowych).

Produkty z papieru, w tym koperty
Miazga musi być wykonana w 100 % z papieru makulaturowego.
Miazga musi się charakteryzować się szczególnie niską emisją i dużą odpornością na starzenie się.

Meble i wyposażenie wnętrz:
Na przykład:
Tapicerka biurowa, zwłaszcza dywany, meble.

Farby do ścian
Obowiązkowe wymagania minimalne dla zawartości biologicznej wynoszą 80%.
W celu uzyskania informacji o potencjalnym narażeniu na działanie pestycydów, wymagane jest potwierdzenie pochodzenia
wszystkich biokomponentów.
Pełna deklaracja dotycząca składników wykorzystywanych materiałów.
Zaawansowane wymagania/punkty premiowe dla określonych sposobów uprawy zasobów, np.: przy uprawie zasobów
biologicznych nie można stosować syntetycznych pestycydów z substancjami zabronionymi.
Kleje oparte na zasobach innych niż biologiczne mogą być stosowane jako środki wiążące pod warunkiem, że stanowią one
maksymalnie 10% objętości w końcowego produktu.
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Tekstylne okładziny podłogowe
Obowiązkowe wymagania minimalne dla zawartości biologicznej wynoszą 95%.
Dla głównych komponentów wymagany jest dowód pochodzenia surowców wykorzystanych do ich produkcji.
Wymagania zaawansowane / punkty premiowe:
Produkt nie może zawierać plastyfikatorów, formaldehydu i innych lotnych związków organicznych.
Producent surowców musi gwarantować brak użycia syntetycznych pestycydów do produkcji surowców i zapewnić właściwe
przeglądy obszarów produkcyjnych.
Produkt musi gwarantować zbiory bawełny wykonywane bez defoliacji chemicznej.
Produkt musi pochodzić pól bawełny nawadnianych bez uszczerbku dla lokalnego ekosystemu.

Sprężyste okładziny podłogowe
Obowiązkowe wymagania minimalne dla zasobów biologicznych wynoszą 98%.
W procesie produkcji należy przestrzegać zasad zrównoważonej produkcji i ograniczeń w zakresie pestycydów i metali ciężkich.
Wymagania zaawansowane / punkty premiowe:
Produkt musi pochodzić ze źródeł, w których zapewniona jest rekultywacja obszarów uprawy.

Drewniane okładziny podłogowe
Produkt musi zawierać co najmniej 70% drewna litego, które musi pochodzić ze zrównoważonego leśnictwa.
Produkt musi zawierać co najmniej 40% materiału drzewnego pochodzącego z recyklingu.
Producent musi zapewnić wyeliminowanie głównych substancji zanieczyszczających z produkcji, zwłaszcza w powłokach.

Meble biurowe i tapicerowane
Produkty muszą zawierać więcej niż 50% objętościowo drewna ze źródeł odnawialnych, np. drewno lite, trociny i/lub innych
materiałów drewnianych (płyty wiórowe, płyty stolarskie, płyty pilśniowe itd., obrabiane lub nieobrabiane).
Powłoki powierzchniowe, takie jak oleje i glazury, muszą być wytworzone z surowców pochodzenia naturalnego.
Musi istnieć obowiązek minimalnej proporcji 50% odnawialnych surowców lub materiałów pochodzących z recyklingu we
wszystkich używanych elementach niemetalowych.

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

Meble tapicerowane
W produkcie finalnym nie można używać wypełniaczy syntetycznych.
Biotkaniny nie powinny być mieszane z innymi materiałami w produkcie.

Tekstylia
Produkt musi zawierać organicznie wyprodukowaną bawełnę lub inne włókna naturalne.
Oferenci muszą podać wagową proporcję bawełny lub innych włókien naturalnych z produkcji organicznej zastosowanych w
tekstyliach. Aby możliwa była taka klasyfikacja, włókno musi być wyprodukowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007.
Weryfikacja:
Dostawca musi udokumentować pochodzenie wykorzystywanych włókien oraz ekologiczny charakter ich produkcji, na przykład
symbol organiczny UE lub zatwierdzone krajowe symbole produkcji ekologicznej.

Meble drewniane
Obowiązkowa minimalna proporcja 90% całkowitej masy drewna litego lub materiału drzewnego.
Użyte drewno musi pochodzić z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i legalnych źródeł.

Drewno i materiały drewnopochodne
Drewno i materiały drewnopochodne powinny być wykonane z drewna z legalnego źródła.
Weryfikacja:
Certyfikaty łańcucha dostaw dla drewna certyfikowanego jako FSC, PEFC lub inne równoważne środki dokumentowania będą
akceptowane jako potwierdzenie zgodności.
Legalne pochodzenie drewna można wykazać również przez wykorzystanie lokalnego systemu śledzenia. Te dobrowolne systemy
mogą być certyfikowane przez podmioty trzecie, często w ramach systemu zarządzania ISO 9000 i/lub ISO 14000 lub EMAS. Jeśli
drewno pochodzi z kraju, który podpisał dobrowolną umowę o partnerstwie (VPA) z UE, licencja FLEGT może służyć jako dowód
legalności. W przypadku oferentów drewna nieposiadającego certyfikatu należy podać rodzaje (gatunki), ilości i pochodzenie
drewna użytego do produkcji wraz z deklaracją ich legalności. Drewno można śledzić w całym łańcuchu produkcyjnym - od lasu do
gotowego produktu. W szczególnych przypadkach, gdy dostarczone dowody nie są uznawane za wystarczające do udowodnienia
zgodności z wymaganymi specyfikacjami technicznymi, instytucje zamawiające mogą zwrócić się do dostawców o dodatkowe
wyjaśnienia.
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Materiały opakowaniowe
Opakowania muszą być wykonane z materiałów łatwych do recyklingu i/lub materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych lub
nadawać się do wielokrotnego wykorzystania.
Wszystkie materiały opakowaniowe muszą być łatwe do oddzielenia ręcznie na części nadające się do ponownego wykorzystania,
składające się z jednego materiału (np. karton, papier, tworzywa sztuczne, tekstylia).
Weryfikacja:
Należy przedstawić opis opakowania produktu wraz z odpowiednią deklaracją zgodności z kryteriami recyklingu.

Żywność, catering i imprezy:
Na przykład:
Jednorazowe kubki, materiały opakowaniowe i przybory

Tworzywa sztuczne do cateringu
W przypadku biotworzyw sztucznych, zawartość węgla jest określona według normy EN 16575 i powinna wynosić co najmniej
40%, od 40% do 60%, od 60% do 80% lub około 80% produktu finalnego (EN 16640, ASTM D6866 lub normy równoważne).
Produkt musi wykazywać dobrą biodegradowalność/kompostowalność.

Zamówienia na bioprodukty i biousługi. Podręcznik

3.5 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Zestaw dobrych praktyk został udostępniony na stronie projektu InnProBio: http://innprobio.innovation-procurement.org/
tools-resources/good-practice/. Przykłady dobrych praktyk ilustrują aktualny stan doświadczenia w zamawianiu innowacyjnych
zamówień publicznych na bioprodukty i biousługi. Wskazane przykłady mogą stanowić doskonałą motywację na przyszłe
zamówienia. Streszczenia przykładów dobrych praktyk został wskazane i opisanie poniżej, pełne teksty dostępne są online.

Kubki pochodzenia biologicznego
Przykład ten przedstawia szczegóły dotyczące zamówienia złożonego przez rząd
holenderski na kubki do maszyn z gorącymi napojami, w którym preferowane były kubki
z materiałów pochodzenia biologicznego. Rozpoczyna się od wyjaśnienia, na jakich
zasadach działają zamówienia publiczne w Holandii oraz opisu polityki wspierającej wybór
bioproduktów, mającej na celu wsparcie rozwoju biogospodarki. Prawdziwym celem tego
zamówienia była stymulacja sprzedaży bioproduktów oraz zachęcenie do wprowadzania
kolejnych unowocześnień tych produktów w niedalekiej przyszłości. Przy udzielaniu
zamówienia szczególnie analizowanie były cechy środowiskowe zakupionych produktów
oraz koniec ich cyklu życia – w jaki sposób powinny być usuwane, a następnie przetwarzanie. Badanie to zawiera również wiele
wniosków. Ten przykład dobrej praktyki jest pierwszym z serii czterech badań na temat zamówień publicznych opublikowanych
przez projekt InnProBio. Ich celem jest zapewnienie sektorowi publicznemu kolejnych źródeł informacji dotyczących wspierania
ich podejścia oraz procesów zaopatrzenia.

Budowa drogi z wykorzystaniem biokomponentów
Niniejszy przykład dotyczy aktualnie przeprowadzonego zamówienia publicznego na roboty budowlane – modernizację drogi
N62 “Tractaatweg” w Holandii. Zamówienie zmierzało do uwzględnienia i wprowadzenia rozwiązań wykonanych z materiałów
opartych na biomasie. Omawiane zamówienie pozostaje w całkowitej zbieżności z ambicjami prowincji Zeeland, aby wprowadzać
i promować gospodarkę o niższym zużyciu węgla i materiałów kopalnych zastępując je bioproduktami posiadającymi niższy ślad
węglowy, oferującymi zarazem korzystniejszy cykl życia produktu.
Holenderska prowincja Zeeland jest jednym z europejskich liderów stosowania zamówień publicznych na bioprodukty i biousługi
w celu wsparcia transformacji w kierunku gospodarki obiegowej. W 2016 r. prowincja Zeeland przyjęła Plan Działań na rzecz
Zrównoważonych Zamówień Publicznych (2017-2020), w którym sformalizowano plan wykorzystywania zamówień publicznych
dla stworzenia dodatkowej wartości społecznej oraz zachęcenia do wykorzystywania zrównoważonych zamówień publicznych,
uwzględniając w ich ramach biozamówienia.
Prezentowane zamówienie miało na celu zlecenie robót budowlanych polegających
na poszerzeniu drogi N62 'Tractaatweg' (100 km/h) w Zeeuws-Vlaanderen z jednego
pasa do dwóch w każdym kierunku oraz budowy czterech nowych wiaduktów. N62 jest
główną drogą łączącą porty oraz tereny przemysłowe Ghent (w Belgii)z Terneuzen i
Vlissingen (w Holandii).Procedura została przeprowadzona przy wykorzystaniu Dialogu
Konkurencyjnego. Umowa na roboty budowlane została podpisana w lutym 2017 r., a
prace przygotowawcze miały miejsce już w okresie marzec-sierpień 2017. Ukończenie
prac jest zaplanowane na początek 2019 r.
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Jednorazowe biofartuchy dla pracowników opieki zdrowotnej w regionie Skåne
Po przeprowadzeniu w 2011 roku szczegółowych badań i analiz wpływu Regionu Skåne
na zmiany klimatyczne oraz emisje gazów cieplarnianych, regionanly rząd odkrył, iż za
40% emisji CO2 w regionie odpowiedzialny jest sektor opieki zdrowotnej. Znaczna część
emisji wywoływana była przez jednorazowe produkty, takie jak fartuchy ochronne. W 2014
roku sektor opieki zdrowotnej Regionu Skåne był odpowiedzialny za zużycie 5,2 miliona
sztuk jednorazowych fartuchów, co wygenerowało odpowiednik 300 ton wyemitowanego
CO2. Wpływ wykorzystania takich produktów, jak fartuchy na zmiany klimatyczne
można ograniczyć na kilka sposobów - zmniejszając ich wykorzystanie, stosując nowe
surowce gwarantujące lepsze właściwości i niższą wagę, a także poprzez zastąpienie
surowców kopalnych ich odnawialnymi i naturalnymi alternatywami przy wykorzystaniu
innowacyjnych zamówień publicznych.
Region Skåne rozpoczął procedurę przeprowadzenia zamówienia publicznego na innowacyjny produkt w postaci fartuchów
wytworzonych głównie z odnawialnych (opartych na biomasie) materiałów, ponieważ w tamtym czasie nie były dostępne żadne
jednorazowe fartuchy ochronne, których proces produkcji byłby neutralny środowiskowo i nie wiązał się z negatywnym wpływem
na klimat. Cała procedura rozpoczęła się w 2014 r. i została zakończona w maju 2016 r. poprzez przyznanie zamówienia firmie,
która zaoferowała jednorazowe fartuchy wytworzone w 91% z materiałów odnawialnych. Przewiduje się, że zakup i wykorzystanie
biofartuchów przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 250 ton rocznie.
Dla Regionu Skåne powyższa procedura stanowiła nie tylko przykład, że pobudzenie innowacyjności i doprowadzenie do
powstania nowego neutralnego środowiskowo produktu za pośrednictwem zamówień publicznych jest możliwe, ale dodatkowo
pozwoliła stworzyć model wykorzystania innowacyjnych zamówień publicznych w praktyce oraz zdobyć doświadczenie (i nowe
materiały), które może zostać zastosowane w przyszłości.

Zamówienie biousług utrzymania czystości
Urząd Dzielnicy Wilanów - jednej z 18 dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadził zamówienie publiczne na ekologiczne usługi utrzymania czystości i
porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej oraz stacji uzdatniania wody znajdujących
się na jej terenie. Procedura zamówieniowa została rozpoczęta w listopadzie 2014.
Ogłoszenie o zamówieniu wskazywało kryteria środowiskowe w ramach kryteriów oceny
ofert. Samo zamówienie zostało przyznane na podstawie wyboru oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie (MEAT). Dodatkowe punkty przydzielane były oferentom za wykorzystanie
ekologicznych środków czystości przy realizacji usługi; wykorzystanie biodetergentów
stanowiło 20% wartości kryteriów oceny zamówienia.
Przedsiębiorstwo, które otrzymało zamówienie wypełniło wymagania Urzędu w zakresie biodetergentów wykorzystywanych dla
szeregu różnych powierzchni (szkło, terakota, płytki ceramiczne). Skutkiem przeprowadzonego zamówienia publicznego było nie
tylko wyłonienie i zakup zrównoważonych produktów oraz usług, ale również szansa na przetestowanie wykorzystania kryteriów
środowiskowych na biousługi i zdobycie cennego doświadczenia jak zamawiać ekologiczne produkty poprzez zamówienia
publiczne.

3.6 GLOSARIUSZ
Glosariusz zawiera 142 terminy powiązane z zamówieniami
publicznymi na BBPS. Niniejszy Glosariusz ma za zadanie ułatwić
zrozumienie każdego pojęcia, które mogłoby zostać wykorzystane
w dokumentacji przetargowej lub w szeroko rozumianym kontakcie
z tematyką BBPS i zamówieniami publicznymi. Tam gdzie to
konieczne podano źródło informacji i wprowadzono możliwość
sprawdzenia konkretnych terminów oraz istotnych regulacji
Unii Europejskiej. Glosariusz znacznie przekracza możliwości
publikacyjne przewidziane na niniejszego przewodnika, w związku
z czym zachęcamy do odwiedzenia jego wersji online na stronie:
https://www.biobasedconsultancy.com/en/about-biobased/glossary1
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