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Best Value Procurement 

Poza cenowe i jakościowe kryteria przy wyborze najlepszej oferty w przetargach to jeden
z najgłośniejszych tematów w środowisku zakupowym od lat. Najbardziej efektywną metodą 
walki z wykorzystaniem ceny jako jedynego kryterium jest ustawodawstwo.  

Nowelizacja ustawy PZP wprowadza zasadę, że kryterium ceny nie powinno przekraczać 60 %. 
Ponadto, wprowadza się kryterium kosztu cyklu życia przedmiotu zamówienia. Warto podkreślić, 
że twórcy nowelizacji wzorowali się dyrektywie Unii Europejskiej, ta zaś bazowała po części na 
metodologii Best Value Procurement.

Metodyka
Best Value
Procurement  
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Krótka historia idei
Za twórcę metodologii BVP uważa się naukowców z Uniwersytetu w Arizonie. Od 1994 roku pracują oni 
nad narzędziami i procesami usprawniającymi realizację zakupów. W 2004 roku posiadaczem licencji 
metodyki BVP stała się firma konsultingowa Scenter. 

Jednocześnie Dean Kashiwaga, Paul Oortwijna i George Ang wdrożyli te metodykę w Ministerstwie 
Gospodarki Mieszkaniowej. Dzięki współpracy założyciela firmy Scenter i Deana Kashiwagi z Uniwersytetem 
w Arizonie możliwe było szerzenie wiedzy o BVP w Holandii. Już w 2009 Ministerstwo Infrastruktury 
przeprowadziło projekty o wartości 600 milionów euro używając metodologii BVP.

W 2015 roku w Holandii 324 przetargi ogłoszono korzystając z metodyki BVP, aż 59% z nich to przetargi 
budowlane. Obecnie BVP wdrażane jest na różnych poziomach w instytucjach publicznych – gminach, 
jednostkach budżetowych itp.*

Na czym polega
filozofia BVP? 
Best Value Procurement to innowacyjne podejście do realizacji zakupów, w którym 
szczególny nacisk kładzie się na relację zamawiający – dostawca. Metodologia BVP jest 
przykładem strategii win-win, czyli myślenia ukierunkowanego na obopólny sukces 
dwóch stron. Wyróżnikiem tej metody jest przerzucenie odpowiedzialności za 
realizację projektu na dostawcę, jako eksperta, przy jednoczesnym pełnym zaufaniu
i braku kontroli ze strony zmawiającego.

Proces wyłaniania wykonawcy oparty na BVP składa się z 4 faz:

• Faza przygotowawcza – w jej trakcie szacowany jest budżet oraz typowani dostawcy, którzy otrzymają 
   zapytanie. Ważnym aspektem jest maksymalna prostota specyfikacji, po to by jak najdokładniejsze określenie 
   szczegółów leżało po stronie dostawcy (np. „chcemy mieć sprawne połączenie między dwiema drogami, którą 
   dzieli rzeka”). 

• Faza oceny ofert – najpierw oceniana jest dokumentacja jakościowa, później cenowa. Oferty mają być złożone 
   przez wykonawców zgodnie z metodą „SMART”. Na koniec prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne w formacie 
   rozmowy 1 na 1 z dostawcą (komisja przetargowa tylko biernie uczestniczy w spotkaniu jako obserwator). 
   Kryterium ceny stanowi jedynie 25%, natomiast pozostałe 75% to kryteria jakościowe.

• Faza konkretyzacji – do tego etapu przechodzi tylko jeden dostawca. Dopiero tutaj następuje wyspecyfikowanie 
   warunków współpracy i realizacji zadania. Na tym etapie nie negocjuje się ceny, tylko uszczegóławia plan 
   realizacji i zarządzania ryzykiem przez dostawców. Jeśli w trakcie tego etapu, podczas ustalania szczegółów, 
   pojawiają się znaczne wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia przez wybranego dostawcę istnieje 
   możliwość wykluczenia go i podjęcia rozmów z kolejnym z listy najwyżej ocenionych.

• Faza realizacji – dostawca realizuje projekt przy minimalnej komunikacji i kontroli. Metodyka wskazuje by po 
   stronie zamawiającego nie było managera kontraktu - to dostawca jest ekspertem, z założenia obdarzonym 
   pełnym zaufaniem, ale tez odpowiedzialnością za swój obszar i to on ma dostarczyć „gotowy produkt”.

*„Best Value Procurement”, M. Fiksinski, J. van de Rijt, prof. dr S. Santema, 2016



Bardzo charakterystyczne i ciekawe dla Best Value Procurement jest podejście do oceny ofert: każdy 
członek komisji przetargowej ocenia konkretne 4 elementy oferty osobno w skali 2-4-6-8-10, przy czym 
dokumenty złożone przez oferentów są anonimowe. Następnie komisja przetargowa podczas spotkania 
próbuje dojść do konsensu i wypracować ostateczne oceny.

W klasycznej metodzie BVP unika się stosowania średnich ocenlecz kładzie się nacisk na dobrą 
komunikację i uzgodnienie spójnego podejścia. Dopiero na sam koniec, po uwzględnieniu również cen, 
ujawniane są nazwy dostawców.

Taki sposób oceny wynika z faktu, że wybór oferty z najniższą ceną często prowadzi do kłopotów (nie 
tylko w Polsce!). Obiektywność jest zapewniona poprzez następujące mechanizmy:

• Wszystkie plany są najpierw 
   oceniane indywidualnie,
• Poszczególni oceniający to 
   ludzie o różnych profilach 
   tworzący zespół 
   multidyscyplinarny,
• Oferty są anonimowe,

• Oceniający nie znają cen
   z oferty, tym samym 
   uwzględniają wyłącznie 
   jakość,
• Przyznane oceny muszą być 
   konkretnie uzasadnione,

• Po ocenach indywidualnych 
   następuje spotkanie 
   Komisji Przetargowe gdzie 
   możliwa jest modyfikacja 
   ocen (dalej anonimowych!),
• Proces koordynuje osoba spoza 
   komisji tzw. Contracting Officer.  
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• Inicjator i członek Holenderskiej Rady Certyfikacyjnej (Dutch Certification Board) (2012), 
• Współautor 3 holenderskich książek o Best Value, 
• Jedna z książek o Best Value została przetłumaczona na język polski i ma być przetłumaczona
   na norweski,
• Ponad 60 projektów Best Value; zarówno w sektorze prywatnym i sektorze publicznym, 

• Nagrodzony tytułem Praktyka Best Value 2012 roku przyznana przez dyrektora Deana Kashiwagi,
• Dyrektor programowy Best Value dla NEVI (holenderskiego stowarzyszenia jednostek obsługujących zamówienia publiczne),
• Członek zespołu Rijkswaterstaat (holenderskiej agencji do spraw infrastruktury drogowej i wodnej) w projektach 
   Szybciej Ścieżki (FastTrack); zwycięzca holenderskiej nagrody Sourcing Awards 2012,
• Ekspert Best Value w 2 największych projektach BV w Holandii: N23 (2013) na kwotę 200 mln euro i projektów 
   Szybkiej Ścieżki (2010) na kwotę 800 mln euro,
• Ponad 20 opublikowanych opracowań poświęconych BV, 
• Ponad 500 prezentacji, 
• Jest członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Based Performance Studies Research Group (Arizona State 
   University) i Komitetu Redakcyjnego “Journal for the Advancement of Performance Information and Value”.

Wiebe Witteveen

• Certyfikat Best Value A + (od 2012 certyfikowany w Holandii),
• Ponad 30 projektów Best Value w pierwszej fazie projektu, zarówno w dziedzinie
   infrastruktury, lotnisk (usługi inżynieryjne oraz prace infrastrukturalne) oraz projektów w branży IT,
• Współautor 2 holenderskich książek i 10 artykułów na temat Best Value,
• Członek Holenderskiej Rady Certyfikacyjnej,

• Członek Zarządu Przetargów Dostaw i Usług (2014) oraz Członek Przetargów Rijkswaterstaat (holenderskiej agencji
   do spraw infrastruktury drogowej i wodnej) (Doradca Dyrektora Zamówień),
• Członek Komitetu Redakcyjnego "Journal for the Advancement of Performance Information and Value ",
• Lider zespołu Rijkswaterstaat Best Value między rokiem 2012 a 2015; w 2012 roku zwycięzca holenderskiego 
   Sourcing Awards dla "doskonałości operacyjnej" i "Najlepszego wykonania zamówień",
• Ponad 500 prezentacji Best Value.

Eksperci Best Value Procurement
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KONTAKT

Podstawowe cechy metodyki Best Value:

• Eliminacja szczegółów – maksymalna prostota zapytania, oferta SMART o maksymalnej objętości 6 stron
   (2 strony referencji, 2 strony szacowania ryzyka poza dostawcą, 2 strony właściwej oferty handlowej plus 
   wartość dodana dostawcy czyli co może zrobić lepiej na tle konkurencji).

• Stosowanie liczb – na etapie składania oferty, a następnie monitorowania wykonania projektu każda teza musi 
   zostać odzwierciedlona w liczbach, po to by była „dominant” tzn. nie wymagała dyskusji.

• Ogromny nacisk na planowanie: jeszcze przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem projektu dostawca, który 
   w rankingu ofert zajmuje 1 miejsce zobligowany jest do przygotowania planu wdrożenia wraz z monitoringiem 
   („metrics”). Jeśli nie jest w stanie tego przygotować zostaje usunięty z przetargu. 

• Maksymalna prostota komunikacji, na etapie przygotowywania zapytania, ofertowania (oferta musi być 
   napisana językiem zrozumiałym dla laika) i realizacji.

Nowe role zamawiającego
i dostawcy
W filozofii BVP zmienia się przyjęta do tej pory rola zamawiającego i wykonawcy. 
Kluczowe stają się planowanie, zaufanie i odpowiedzialność.

Zamawiający musi z jednej strony niezwykle dokładnie zaplanować prace i zarezerwować czas na analizę 
ryzyk, a z drugiej zrezygnować z zarządzania, micromanagementu i „wtrącanie się” do projektu, co
w praktyce może być bardzo trudne.

Z kolei wykonawca za pomocą udokumentowanych i mierzalnych informacji musi udowodnić, że potrafi 
wykonać projekt. To jak go zrealizuje zależy tylko od niego, on jest ekspertem. Wykonawca w pewien 
sposób sam kształtuje swój zakres prac, mają one „jedynie” prowadzić do realizacji celu założonego 
przez zamawiającego.   

 Warto pamiętać:

• Zapytanie ofertowe powinno być maksymalnie proste, a dostawca ma opisać plan wykonania projektu wraz
   z harmonogramami realizacji, opisami ryzyk i ich mitygantami.

• W trakcie realizacji dostawca zdaje cotygodniowe raporty z wykonanych prac z naciskiem na ryzyka, które się 
   pojawiły w trakcie realizacji a nie były uwzględnione na etapie konkretyzacji. Jeżeli ryzyka dotyczą obszaru, za 
   który odpowiada dostawca, to nie on będzie za nie będzie płacił w ramach podpisanej umowy.

• W fazie realizacji zespół zamawiającego i dostawcy stają się jednym zespołem wspólnie realizującym projekt.


