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a. Definicja „Zielonych Zamówieƒ Publicznych” wg Komisji Europejskiej

Poj´cie Zielonych Zamówieƒ Publicznych („green public procurement”, dalej: ZZP) oznacza polityk´, w ramach której podmioty
publiczne w∏àczajà kryteria lub wymagania ekologiczne do procedur udzielania zamówieƒ publicznych i poszukujà rozwiàzaƒ
ograniczajàcych negatywny wp∏yw produktów/us∏ug na Êrodowisko. Zamawiajàcy starajà si´ te˝ uwzgl´dniaç koszt ca∏ego
cyklu ˝ycia produktów i wp∏ywaç na rozwój i upowszechnienie technologii Êrodowiskowych. 

Definicja ta obejmuje sytuacje, gdy zamawiajàcy uwzgl´dnia jeden lub wi´cej czynników Êrodowiskowych na takich etapach
procedury przetargowej jak: okreÊlenie potrzeb, okreÊlenie przedmiotu zamówienia, opracowanie opisu przedmiotu
zamówienia, wybór kryteriów oceny ofert lub sposobu wykonania zamówienia. 

Celem Zielonych Zamówieƒ Publicznych jest osiàgni´cie mo˝liwie najszerszego poziomu uwzgl´dniania kwestii
Êrodowiskowych w procedurach przetargowych. 

b. Podstawowe zasady polityki ochrony Êrodowiska w UE w kontekÊcie Zielonych
Zamówieƒ Publicznych

Jednym z podstawowych warunków wstàpienia Polski do Unii Europejskiej by∏a implementacja prawa ochrony Êrodowiska.
Kolejnym etapem transponowania prawa europejskiego by∏o jego praktyczne wdra˝anie polegajàce na wprowadzaniu nowych
procedur, budowie nowych lub przekszta∏caniu istniejàcych w kraju instytucji tak, aby mog∏y spe∏niaç zadania okreÊlone
przepisami unijnymi oraz na realizacji wielu inwestycji majàcych zapewniç unikanie lub minimalizacj´ negatywnego
oddzia∏ywania na Êrodowisko przyrodnicze powodowanego przez dzia∏alnoÊç gospodarczà.

Polityka ekologiczna Unii Europejskiej (dalej UE) jest realizowana w ramach Programów Dzia∏aƒ na Rzecz Ârodowiska
ukszta∏towanych zarówno na podstawie przes∏anek etycznych jak i ekonomicznych. Przes∏anki etyczne opierajà si´ na
przekonaniu, ˝e przyroda jest wartoÊcià, która powinna byç chroniona. Przes∏anki ekonomiczne wynikajà z za∏o˝enia, i˝
najwa˝niejszym elementem wspólnego rynku powinny byç równe warunki konkurencji. Dlatego wszystkie podmioty
gospodarujàce w krajach Unii Europejskiej powinny obowiàzywaç jednakowe standardy ochrony Êrodowiska.

I Program Dzia∏aƒ na Rzecz Ârodowiska zosta∏ przyj´ty w listopadzie 1973 roku Kolejne Programy przyjmowane by∏y w latach:
1977, 1983, 1987 i 1993. Ostatni Program zosta∏ przyj´ty przez Parlament Europejski i Rad´ Unii Europejskiej w 2002 roku
i znany jest jako VI Program Dzia∏aƒ1.

Program ten wyznacza nast´pujàce cele, jakie powinny byç osiàgni´te przez podmioty, których dzia∏alnoÊç wp∏ywa na
Êrodowisko w pierwszej dekadzie XXI wieku:

●  powstrzymanie zmian klimatu poprzez stworzenie warunków do wdro˝enia zapisów Protoko∏u z Kioto, czyli
doprowadzenie w okresie 2008-2012 do corocznej redukcji emisji szeÊciu gazów cieplarnianych o 8% w stosunku
do tzw. roku bazowego, czyli do poziomu emisji z 1990 roku;

●  ochrona przyrody i ró˝norodnoÊci biologicznej (bioró˝norodnoÊci);
●  ochrona Êrodowiska i zdrowia ludzi; 
●  zrównowa˝one wykorzystanie zasobów naturalnych i gospodarka odpadami gwarantujàca, i˝ konsumpcja

nieodnawialnych i odnawialnych zasobów naturalnych nie przekroczy pojemnoÊci Êrodowiska, a iloÊç odpadów
ulegnie redukcji.

( 10 )
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1 Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 lipca 2002 roku ustanawiajàca szósty wspólnotowy program dzia∏aƒ w zakresie Êrodowiska naturalnego. Program ten
obejmuje okres od 2 lipca 2002 roku do 21 lipca 2012 roku.
http://eur-ex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Decision&an_doc=2002&nu_doc=1600 



Jako jedno z dzia∏aƒ sprzyjajàcych realizacji VI Programu Dzia∏aƒ wymienia si´ wprost promowanie Zielonych Zamówieƒ
Publicznych. Uwzgl´dnianie kryteriów Êrodowiskowych przez zamawiajàcych w procesie udzielania zamówieƒ stanowi istotny
instrument wdra˝ania podstawowych zasad polityki ochrony Êrodowiska w Unii Europejskiej, do których nale˝à m.in.: 

●  zasada zrównowa˝onego rozwoju – oparta na za∏o˝eniu, i˝ polityka i dzia∏ania w poszczególnych sektorach
gospodarki i ˝ycia spo∏ecznego powinny byç prowadzone w taki sposób, aby zachowaç zasoby i walory Êrodowiska
w stanie zapewniajàcym trwa∏e, niedoznajàce uszczerbku mo˝liwoÊci korzystania z nich zarówno przez obecne jak
i przysz∏e pokolenia; istotà zrównowa˝onego rozwoju jest równorz´dne traktowanie racji spo∏ecznych,
ekonomicznych, ekologicznych;

●  zasada prewencji, wed∏ug której nale˝y raczej zapobiegaç powstaniu szkód w Êrodowisku, ni˝ naprawiaç szkody
ju˝ wyrzàdzone; 

●  zasada przezornoÊci – przewidujàca, ˝e nale˝y podejmowaç stosowne dzia∏ania zapobiegawcze wtedy, gdy
pojawia si´ uzasadnione prawdopodobieƒstwo, i˝ dana forma aktywnoÊci mo˝e wywrzeç negatywne skutki na
Êrodowisko, nawet je˝eli nie ma co do tego pewnoÊci ani dowodów naukowych;

●  zasada likwidacji zanieczyszczeƒ u êród∏a, wed∏ug której nale˝y dà˝yç do zminimalizowania szkody 
w Êrodowisku na jak najwczeÊniejszym etapie danej aktywnoÊci;

●  zasada skutecznoÊci ekologicznej i efektywnoÊci ekonomicznej przy wyborze planowanych przedsi´wzi´ç
inwestycyjnych w zakresie ochrony Êrodowiska, oznaczajàca potrzeb´ minimalizacji nak∏adów inwestycyjnych na
jednostk´ uzyskanego efektu ekologicznego.

c. Polityka zrównowa˝onego rozwoju

Zrównowa˝ony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogà byç zaspokojone bez umniejszania szans
przysz∏ych pokoleƒ na ich zaspokojenie. Oznacza to, ˝e korzystanie z zasobów Êrodowiska naturalnego odbywaç si´ mo˝e
jedynie z uwzgl´dnieniem potencjalnego zapotrzebowania na te dobra ze strony przysz∏ych pokoleƒ. 

Zrównowa˝ony rozwój jest wiodàcà ideà UE. Traktat o Wspólnocie Europejskiej zobowiàzuje do w∏àczenia zrównowa˝onego
rozwoju do wszystkich polityk europejskich, co ma s∏u˝yç tworzeniu ich w taki sposób, by si´ równowa˝y∏y i wzajemnie
wzmacnia∏y na rzecz realizacji celów gospodarczych, spo∏ecznych i ochrony Êrodowiska2. 

W roku 2001 przyj´to pierwszà unijnà Strategi´ Zrównowa˝onego Rozwoju. Aby w pe∏ni zrealizowaç przyj´te w niej cele
w roku 2006 uchwalono Zaktualizowanà Strategi´ Zrównowa˝onego Rozwoju. Jako kwesti´ kluczowà sformu∏owano w niej
koniecznoÊç efektywnego zarzàdzania i wykorzystania zasobów naturalnych oraz ograniczenia zmian klimatycznych. Jednym
z celów strategii jest oczywiÊcie szeroko rozumiana ochrona Êrodowiska. Jako jeden ze sposobów osiàgni´cia powy˝szych
celów wskazuje si´ stopniowà zmian´ obecnych niezrównowa˝onych modeli konsumpcji i produkcji. Ten proces ma byç
inicjowany i wspomagany przez instytucje publiczne paƒstw cz∏onkowskich, w szczególnoÊci poprzez nabywanie produktów
i us∏ug przyjaznych Êrodowisku. 

Zasada zrównowa˝onego rozwoju jest równie˝ wià˝àca na poziomie krajowym. Zosta∏a ona uj´ta w Konstytucji RP. W akcie
tym wprowadzono obowiàzek ochrony Êrodowiska zgodnie z zasadà zrównowa˝onego rozwoju i nakazano w∏adzom
publicznym prowadzenie polityki zapewniajàcej bezpieczeƒstwo ekologiczne wspó∏czesnemu i przysz∏ym pokoleniom. 
Zgodnie z ustawà zasadniczà ochrona Êrodowiska jest obowiàzkiem w∏adz publicznych. Dzi´ki umieszczeniu powy˝szej zasady
w Konstytucji sta∏a si´ ona zasadà powszechnie obowiàzujàcà w naszym systemie prawnym i stanowiàcà êród∏o wià˝àcego
obowiàzku wprowadzenia jej do wszystkich aktów prawnych zapewniajàcych ochron´ Êrodowiska jako dobra
ogólnospo∏ecznego. 

Sformu∏owanie zasady zrównowa˝onego rozwoju w Konstytucji znalaz∏o swe odbicie w przepisach Ustawy Prawo ochrony
Êrodowiska. Przepisy te nak∏adajà na organy administracji publicznej obowiàzek zapobiegania skutkom degradacji Êrodowiska
i obowiàzek zapewnienia bezpieczeƒstwa ekologicznego paƒstwa. Zrównowa˝ony rozwój jest zagwarantowany tak˝e przez
obowiàzek wzajemnego wspó∏dzia∏ania organów administracji publicznej z obywatelami zgodnie z porzàdkiem prawnym
obowiàzujàcym na obszarze ca∏ego kraju. Przepisy prawa odwo∏ujàce si´ do tej zasady tworzà prawo podmiotowe dla ka˝dego
do korzystania z wartoÊci czystego Êrodowiska i ka˝dego z jego elementów z poszanowaniem potrzeb przysz∏ych pokoleƒ.

( 11 )

CZ¢Âå I  ( Zielone Zamówienia Publiczne a zasady polityki ochrony Êrodowiska w UE )

2 èród∏o:http://europa.eu/abc/europein2005/other_pl.htm.



d. Strategia Lizboƒska

Strategia Lizboƒska, zwana równie˝ Agendà Lizboƒskà, jest planem rozwoju Unii Europejskiej, który zosta∏ przyj´ty w roku
2000 przez Rad´ Europejskà na posiedzeniu w Lizbonie na okres 10 lat. 

G∏ównym celem Strategii Lizboƒskiej jest przekszta∏cenie Unii Europejskiej, do roku 2010, w najbardziej dynamicznà,
konkurencyjnà, opartà na wiedzy gospodark´ na Êwiecie. Powinna byç ona zdolna do zrównowa˝onego wzrostu
ekonomicznego sprzyjaç powstawaniu wi´kszej liczby miejsc pracy oraz spójnoÊci spo∏ecznej, a tak˝e trosce o Êrodowisko. 

Sama strategia skupia si´ na czterech kwestiach: innowacyjnoÊci (gospodarka oparta na wiedzy), liberalizacji rynków
(telekomunikacja, energia, transport oraz finanse), przedsi´biorczoÊci (u∏atwienia w zak∏adaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci
gospodarczej) oraz spójnoÊci spo∏ecznej (kszta∏towanie nowego aktywnego paƒstwa socjalnego)3. 

W 2001 roku Unia Europejska doda∏a do Agendy nowy cel: zrównowa˝ony rozwój4. Unia zobowiàza∏a si´ wype∏niç
zobowiàzania zwiàzane z ochronà Êrodowiska nawet kosztem poÊwi´cenia aspiracji osiàgni´cia wy˝szego wzrostu
gospodarczego. PodkreÊlono równie˝ donios∏oÊç wdra˝ania nowych technologii dotyczàcych paliw oraz „czystych” technologii
w celu zwalczania degradacji Êrodowiska naturalnego.

e. Zintegrowana Polityka Produktowa UE

Wi´kszoÊç produktów wp∏ywa na Êrodowisko naturalne w ka˝dej fazie ich ˝ycia. Wytwarzanie, u˝ytkowanie oraz likwidacja
wyrobów powoduje w mniejszym bàdê wi´kszym stopniu degradacj´ przyrody. Europejska Zintegrowana Polityka Produktowa
(Integrated Produkt Policy, IPP) 5 ma na celu minimalizacj´ tego negatywnego wp∏ywu. Cel ma zostaç osiàgni´ty poprzez
przeanalizowanie oddzia∏ywania produktów6 na Êrodowisko na ka˝dym z etapów ich ˝ycia oraz zapobieganie ich
negatywnemu wp∏ywowi na Êrodowisko w sposób zintegrowany przez podejmowanie dzia∏aƒ tam, gdzie sà one najbardziej
efektywne. 

Cykl ˝ycia produktu jest cz´sto d∏ugi i skomplikowany. Obejmuje on wszystkie etapy, poczynajàc od wydobycia surowców,
poprzez projektowanie, wytwarzanie, monta˝, marketing, dystrybucj´, sprzeda˝ i u˝ytkowanie produktu a˝ do momentu
sklasyfikowania go jako odpad. Tym samym w ciàgu ca∏ego cyklu ˝ycia wyrobu kontakt z nim majà nast´pujàce podmioty:
projektanci, producenci, pracownicy marketingu, sprzedawcy i konsumenci. Zintegrowana Polityka Produktowa próbuje
pobudziç ka˝dy z wymienionych podmiotów do doskonalenia efektów dzia∏alnoÊci Êrodowiskowej. Podstawà do dokonywania
analizy wp∏ywu produktu na Êrodowisko jest ocena cyklu ˝ycia (life cycle assesment LCA).

Istnieje ca∏a gama narz´dzi zarówno obligatoryjnych, jak i dobrowolnych, które mogà byç u˝yte do osiàgni´cia celów
proÊrodowiskowych. Obejmujà one mi´dzy innymi: instrumenty ekonomiczne, zakazy stosowania pewnych substancji,
dobrowolne zobowiàzania, systemy zarzàdzania Êrodowiskowego, oznakowanie ekologiczne oraz wytyczne dotyczàce
projektowania wyrobów.

Zintegrowana Polityka Produktowa obejmuje tak˝e inicjatywy majàce na celu zinternalizowanie kosztów oraz dà˝enie do
uwzgl´dniania czynników proÊrodowiskowych w zamówieniach publicznych. Autorzy IPP wychodzà z za∏o˝enia, ˝e dzi´ki
wzrostowi popytu na zielone produkty rynek b´dzie pobudzony do dalszej pracy nad ulepszaniem charakterystyki
Êrodowiskowej produktów. Wzrost popytu z kolei naj∏atwiej jest zapewniç poprzez stosowne proÊrodowiskowe sprofilowanie
zamówieƒ publicznych. Paƒstwa cz∏onkowskie powinny w tym celu opracowaç i wdra˝aç plany dzia∏aƒ na rzecz Zielonych
Zamówieƒ Publicznych. 

W Polsce obowiàzuje obecnie Krajowy Plan Dzia∏aƒ w zakresie Zielonych Zamówieƒ Publicznych na lata 2007-2009. Jego
g∏ównym efektem ma byç zwi´kszenie poziomu uwzgl´dniania aspektów Êrodowiskowych w zamówieniach publicznych,
rozwój rynku produktów przyjaznych Êrodowisku oraz poszerzenie rynku technologii dla przemys∏u ochrony Êrodowiska
i sektora us∏ug oko∏oÊrodowiskowych.

CZ¢Âå I  ( Zielone Zamówienia Publiczne a zasady polityki ochrony Êrodowiska w UE )
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3 http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/lisbon_en.pdf 
4 http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/79_en.pdf 
5 Communication form the Commssion to the Council and the European Parliament, Integrated Product Policy, Building on Environmental Life-Cycle Thinking. COM (2003) 302 final.
6 Docelowo IPP ma obejmowaç równie˝ us∏ugi. 



f. Cele i funkcje polityki ochrony Êrodowiska na poziomie zamawianych produktów

Podmioty publiczne i prywatne w ramach swojej dzia∏alnoÊci, a w szczególnoÊci polityki zakupowej, dysponujà znacznym
potencja∏em w zakresie realizacji polityki ochrony Êrodowiska. Przede wszystkim podejmujà one decyzj´, czy nale˝y dokonywaç
zakupów nowych produktów. Uznanie na tym etapie procesu decyzyjnego, ˝e nowe zakupy nie sà konieczne, a wystarczajàce
jest unowoczeÊnienie posiadanych wyrobów, mo˝e wp∏ynàç korzystnie na Êrodowisko, prowadzàc do zaoszcz´dzenia
surowców naturalnych. Gdy jednak decydenci uznajà, ˝e nabycie nowych produktów lub zamówienie konkretnych us∏ug jest
konieczne, pojawia si´ kolejny aspekt troski o Êrodowisko. Dokonujàc zamówieƒ mo˝na okreÊliç, jakie produkty czy us∏ugi sà
najbardziej odpowiednie ze wzgl´du na ich minimalny wp∏yw na Êrodowisko. Mniejszy wp∏yw na Êrodowisko naturalne mo˝e
przejawiaç si´ pod postacià:

●  przyjaznego sk∏adu produktu, dzi´ki czemu ani w trakcie u˝ytkowania ani po jego zakoƒczeniu produkt nie b´dzie
stanowi∏ nadmiernego zagro˝enia dla otoczenia;

●  wydajnoÊci u˝ytkowej i trwa∏oÊci produktu, dzi´ki czemu unikniemy szybkiego zu˝ycia lub zniszczenia produktu
i konsekwentnie koniecznoÊci dokonania ponownego zakupu; w ten sposób chronimy zasoby naturalne oraz
unikamy produkcji nadmiernej iloÊci odpadów;

●  zdatnoÊci do unowoczeÊnienia, dzi´ki czemu zamiast nabywaç nowy produkt, mo˝emy w odpowiedni sposób
zmodyfikowaç ju˝ posiadany; w ten sposób chronimy zasoby naturalne i unikamy produkcji odpadów;

●  efektywnoÊci energetycznej, dzi´ki czemu przyczynimy si´ nie tylko do realizacji zrównowa˝onej polityki
energetycznej, oszcz´dnoÊci zasobów energetycznych, ale tak˝e do zmniejszenia emisji CO2 i przeciwdzia∏ania
zmianom klimatycznym;

●  zdatnoÊci produktu do poddania procesowi odzysku, dzi´ki czemu chronimy zarówno zasoby naturalne jak
i unikamy produkcji odpadów.

g. Plan dzia∏aƒ UE na rzecz technologii Êrodowiskowych

Technologie Êrodowiskowe (environmentally sound technologies) to technologie dotyczàce procesów i produktów, które
powodujà mniejsze zanieczyszczenie, wykorzystujà w sposób zrównowa˝ony wszelkie zasoby naturalne i minimalizujà
powstawanie odpadów. Obejmujà one nie tylko pojedyncze technologie, ale te˝ ca∏e systemy i zwiàzane z nimi know-how,
procedury, wyroby, us∏ugi, urzàdzenia oraz procedury organizacyjne i zarzàdzanie7. Jak wspomniano powy˝ej jednym z celów
Strategii Lizboƒskiej i Strategii na rzecz Zrównowa˝onego Rozwoju jest pobudzanie aktywnoÊci sektora badaƒ i rozwoju.
Dzia∏ania te nale˝y wykorzystaç w celu wzmocnienia skutecznoÊci ochrony Êrodowiska przez opracowanie technologii
Êrodowiskowych. Dlatego te˝ w roku 2004 zosta∏ opracowany „Europejski plan dzia∏aƒ na rzecz technologii Êrodowiskowych”
(Environmental Technologies Action Plan for the European Union – w skrócie ETAP). 

Jego za∏o˝enia to: 
●  usuni´cie przeszkód w wykorzystaniu pe∏nego potencja∏u technologii Êrodowiskowych do ochrony Êrodowiska przy

równoczesnym zapewnieniu konkurencyjnoÊci i wzrostu gospodarczego;
●  realizacja celu polegajàcego na tym, ˝e w nadchodzàcym czasie Unia Europejska b´dzie liderem w rozwoju

i stosowaniu technologii Êrodowiskowych. 

W Planie jako jeden z koniecznych warunków sprzyjajàcych rozwojowi technologii Êrodowiskowych zidentyfikowano
zmniejszenie niepewnoÊci zwiàzanej z rozwojem rynku takich technologii i produktów wytworzonych z ich u˝yciem.
Bezpieczeƒstwo i stabilizacj´ popytu mo˝e zapewniç mi´dzy innymi mo˝liwoÊç d∏ugoterminowego prognozowania skali
zainteresowania takimi technologiami przez sektor publiczny. 

ETAP odnosi si´ wprost do koniecznoÊci uwzgl´dniania w zamówieniach publicznych technologii Êrodowiskowych. Wskazuje
si´ na mo˝liwoÊç oczekiwania od dostawców, aby stosowali technologie bardziej przyjazne Êrodowisku ni˝ wynika to ze
standardu najlepszych dost´pnych technik. Sà to tzw. technologiczne zamówienia publiczne. Stosuje si´ je w wielu krajach na
przyk∏ad przy okazji zakupu produktów wydajnych energetycznie. 

ETAP nak∏ada konkretne obowiàzki na paƒstwa cz∏onkowskie. W Polsce sprecyzowaniu dzia∏aƒ s∏u˝àcych realizacji tych
obowiàzków poÊwi´cony zosta∏ specjalny dokument – „Mapa Drogowa” wdra˝ania planu dzia∏aƒ na rzecz technologii
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7 Communication form the Commission to the Council and the European Parliament, Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for
the European Union; COM(2004) 38 final. Aktualne informacje na temat technologii Êrodowiskowych mo˝na znaleêç na stronach: http://technologies.ew.eea.europa.eu  oraz
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html .



Êrodowiskowych8 oraz Program Wykonawczy do Krajowego Planu Dzia∏aƒ na rzecz Technologii Ârodowiskowych na lata 2007-
-2009 z uwzgl´dnieniem perspektywy na lata 2010-2012. Jednym z wymienionych w obu dokumentach celów dzia∏aƒ na
poziomie krajowym jest upowszechnienie Zielonych Zamówieƒ Publicznych. 
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8 http://www.mos.gov.pl/2strony_tematyczne/etap/wdrazanie/mapa_drogowa_POL.pdf 



a. Potencja∏ Zielonych Zamówieƒ Publicznych

WartoÊç zakupów dokonywanych na podstawie procedur udzielania zamówieƒ systematycznie wzrasta w ca∏ej Unii
Europejskiej. Jak wynika z analiz Komisji Europejskiej, szacunkowa wartoÊç rynku zamówieƒ publicznych w krajach Unii
Europejskiej wynosi∏a w roku 2002 – a wi´c jeszcze przed rozszerzeniem Wspólnoty o nowe paƒstwa cz∏onkowskie – oko∏o
1,5 biliona euro. Stanowi∏o to oko∏o 16% unijnego PKB. 

Tendencja wzrostowa utrzymuje si´ równie˝ na rynku polskim. Dla przyk∏adu podaç mo˝na, i˝ w roku 2006 ∏àczna wartoÊç
zamówieƒ publicznych (razem z sektorowymi) osiàgn´∏a blisko 80 mld z∏, co stanowi oko∏o 18% ogó∏u wydatków sektora
finansów publicznych. Odsetek ten jest o ponad 6 pkt procentowych wy˝szy od analogicznego wskaênika z 2004 roku.
Oszacowana wartoÊç rynku zamówieƒ publicznych stanowi∏a ok. 7,6% produktu krajowego brutto z roku 2006 roku. 

Powy˝sze statystyki pokazujà jak znaczàcym rynkiem jest dla eko-technologii rynek zamówieƒ publicznych, zw∏aszcza ˝e jest
to rynek rozwijajàcy si´ dynamicznie. 
Wykorzystujàc swojà si∏´ nabywczà i dokonujàc wyboru produktów oraz us∏ug, które sà przyjazne dla Êrodowiska (poczàwszy
od zakupu energooszcz´dnych komputerów czy te˝ papieru nadajàcego si´ do ponownego przetworzenia, poprzez przyjazne
dla Êrodowiska us∏ugi transportu publicznego czy te˝ wyposa˝anie sto∏ówek szkolnych w ˝ywnoÊç ekologicznà, a˝ po zakup
np. systemu klimatyzacji wykorzystujàcego najnowoczeÊniejsze rozwiàzania ekologiczne), zamawiajàcy mogà w istotny sposób
przyczyniaç si´ do wdra˝ania polityki zrównowa˝onego rozwoju.

b. Cele realizowane przez Zielone Zamówienia Publiczne 

Uwzgl´dnianie w wi´kszym stopniu kryteriów Êrodowiskowych w zamówieniach publicznych mo˝e niewàtpliwie przyczyniç si´
do realizacji polityki proekologicznej. Wykorzystujàc odpowiednie instrumentarium (jak np. analiza cyklu ˝ycia produktu) oraz
dokonujàc rozsàdnych wyborów mo˝na przyczyniç si´ do osiàgni´cia celu, jakim jest zrównowa˝ony rozwój oraz uzyskanie
bezpoÊrednich korzyÊci dla Êrodowiska. Mogà one polegaç na: 

●  redukcji emisji CO2;
●  zmniejszeniu iloÊci substancji szkodliwych dla Êrodowiska znajdujàcych si´ w obrocie;
●  ochronie zasobów naturalnych;
●  ochronie zasobów energetycznych;
●  tworzeniu Êrodowiska pracy lub wypoczynku przyjaznego i bezpiecznego dla cz∏owieka.

Dokonywanie zielonych zakupów umo˝liwia te˝ osiàgni´cie celów proÊrodowiskowych poÊrednio przez to, ˝e:
●  stanowi dobry przyk∏ad dla innych podmiotów;
●  dzia∏a stymulujàco na rynek produktów i technologii Êrodowiskowych.

Powy˝sze cele osiàgane sà przede wszystkim na poziomie jednostkowych zamówieƒ. Warto jednak zdaç sobie spraw´, ˝e dla
pe∏nego wykorzystania potencja∏u zamówieƒ publicznych i osiàgni´cia rzeczywistych zmian proÊrodowiskowych wa˝ny jest
efekt skali. Dopiero wi´c powszechne wprowadzenie procedur ZZP wp∏ynie w mo˝liwie najbardziej pozytywny sposób na
Êrodowisko. Tez´ t´ potwierdzajà poni˝sze wyniki badaƒ przeprowadzonych w ramach projektu badawczego RELIEF9.
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2. Funkcje Zielonych Zamówieƒ 

Publicznych

9 Projekt naukowo-badawczy, finansowany przez Komisj´ Europejskà, którego podstawowym celem by∏o oszacowanie korzyÊci Êrodowiskowych p∏ynàcych z powszechnego wdro˝enia
procedur Zielonych Zamówieƒ Publicznych w paƒstwach cz∏onkowskich.



c. KorzyÊci wynikajàce z Zielonych Zamówieƒ Publicznych

Poza oczywistymi i doÊç rozleg∏ymi korzyÊciami dla Êrodowiska Zielone Zamówienia Publiczne mogà przynieÊç te˝ inne korzyÊci.
Na poziomie europejskim dajà one impuls do rozwoju innowacyjnych technologii, co z kolei naturalnie przyczynia si´ do
wzrostu gospodarczego. 

Na poziomie krajowym, w tym w szczególnoÊci konkretnych podmiotów publicznych, zakupy proÊrodowiskowe pozwalajà
poczyniç znaczne oszcz´dnoÊci. Nawet je˝eli zielone produkty sà dro˝sze ni˝ wyroby konwencjonalne, to niejednokrotnie
oka˝à si´ one taƒsze w eksploatacji, zw∏aszcza je˝eli uwzgl´dni si´ ca∏y cykl ich ˝ycia. 

Ponadto Zielone Zamówienia Publiczne przybli˝ajà do osiàgni´cia zamierzonych celów lokalnej polityki proekologicznej oraz
spo∏ecznej. Mogà si´ one tak˝e przyczyniç do ogólnej poprawy zdrowia i samopoczucia spo∏eczeƒstwa.
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10 èród∏o: http://www.iclei-europe.org/fileadmin/user_upload/Procurement/RELIEF/RELIEFPressReleaseBackground.pdf
http://www.iclei-europe.org/fileadmin/user_upload/Procurement/RELIEF/RELIEF_results.pdf

11 èród∏o: http://www.iclei-europe.org/index.php?id=4595 

☛ Gdyby wszystkie instytucje publiczne dzia∏ajàce na obszarze UE za˝àda∏y dostaw elektrycznoÊci ekologicznej,
przyczyni∏oby si´ to do redukcji CO2 o 60 milionów ton, co stanowi redukcj´ gazów cieplarnianych o 18%. Porównywalne
oszcz´dnoÊci mo˝na by uzyskaç, gdyby instytucje publiczne korzysta∏y z budynków o wysokiej jakoÊci ekologicznej.

☛ Gdyby wszystkie instytucje publiczne w Unii Europejskiej korzysta∏y z energooszcz´dnych komputerów, z pewnoÊcià
przyczyni∏oby si´ to do analogicznego rozwoju rynku. Efektem mog∏oby byç uzyskanie redukcji emisji CO2 o 830 000 ton.

☛ Gdyby wszystkie europejskie instytucje publiczne zastosowa∏y w swoich budynkach oszcz´dzajàce wod´ toalety i krany,
to mog∏oby si´ to przyczyniç do zmniejszenia zu˝ycia wody nawet o 200 milionów ton. 

☛ Gdyby wszystkie instytucje publiczne w Unii Europejskiej kupowa∏y wy∏àcznie organiczne mi´so, zbo˝e i mleko,
umo˝liwi∏oby to kompensacj´ efektu eutrofizacyjnego, jaki wywiera na gleb´ i wody miasto z liczbà mieszkaƒców powy˝ej
3,5 miliona. Alternatywnie dzia∏anie to skompensowa∏oby emisj´ CO2 wywo∏ywanà przez 600 000 mieszkaƒców, przy
czym zastosowanie powy˝szego Êrodka tylko na skal´ regionalnà (zasi´g 100 km) spowodowa∏oby redukcj´ CO2
wytwarzanego przez 100 000 mieszkaƒców.10

● Heidelberg, RFN:
W roku 2001 miasto Heidelberg zdecydowa∏o si´ pokrywaç 25% swojego zapotrzebowania na elektrycznoÊç z odnawialnych
êróde∏ energii. Ceny elektrycznoÊci uzyskiwanej z takich êróde∏ by∏y dro˝sze ni˝ tej uzyskanej z konwencjonalnych êróde∏. Mimo
to op∏aty za energi´ w roku 2001 by∏y ni˝sze ni˝ w dwóch poprzednich latach. Ponadto unikni´to w ten sposób produkcji
oko∏o 4 400 ton CO2 rocznie.

● Växjö, Szwecja:
W roku 2002 w∏adze miasta Växjö postanowi∏y chroniç czystoÊç okolicznych jezior poprzez zmniejszenie zanieczyszczeƒ
antropologicznych, np. powodowanych u˝ywaniem szkodliwych Êrodków czystoÊci. Przeprowadzono przetarg na Êrodki
pioràce i czyszczàce przyjazne Êrodowisku dla instytucji miejskich. W wyniku zrealizowania zamówienia i zastosowania bardziej
proÊrodowiskowych Êrodków uzyskano popraw´ stanu czystoÊci i jakoÊci wody w okolicznych jeziorach.

● Kraj Basków, Hiszpania:
W roku 2006 IHOBE (jednostka publiczna) zorganizowa∏a przetarg na zakup nowych mebli biurowych. Mia∏y one spe∏niaç
szereg wymagaƒ Êrodowiskowych i ergonomicznych. Do przetargu zg∏osi∏y si´ 4 firmy. Wybrano ofert´, która otrzyma∏a
najwy˝szà not´ za spe∏nienie wymogów proÊrodowiskowych. JednoczeÊnie w tej w∏aÊnie ofercie zaproponowano najni˝szà
cen´. By∏o to mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e wybrana firma na bie˝àco zajmowa∏a si´ eko-designem i mia∏a doÊwiadczenie
w projektowaniu proÊrodowiskowych i ergonomicznych mebli biurowych. 

Przyk∏ady korzyÊci uzyskanych 
w wyniku zastosowania Zielonych Zamówieƒ Publicznych11:



d. Wskazówki dotyczàce mo˝liwoÊci kszta∏towania zamówieƒ publicznych
w sposób przyjazny Êrodowisku

Generalnie uwzgl´dnienie kryteriów Êrodowiskowych w procedurze przetargowej dopuszczalne jest na okreÊlonych zasadach. 

Z regulacji UE dotyczàcych zamówieƒ publicznych wynika mo˝liwoÊç:
●  pos∏u˝enia si´ kryteriami przyj´tymi jako punkt odniesienia w ramach systemów etykietowania (zarówno o zasi´gu

krajowym, europejskim jak i mi´dzynarodowym);
●  wyboru produktów o wy˝szej cenie, ale taƒszych w eksploatacji, przy uwzgl´dnieniu analizy kosztów cyklu ˝ycia

produktu;
●  wyboru produktów o wy˝szej cenie i dro˝szych w eksploatacji ni˝ produkty konwencjonalne, ale wp∏ywajàcych

w mniejszym stopniu na Êrodowisko (o ile takie podejÊcie zgodne jest z politykà w zakresie ochrony Êrodowiska
realizowanà przez danà instytucj´).

Oznacza to, ˝e mo˝na i nale˝y zmieniç podejÊcie do procedur przetargowych: zamiast wyboru oferty z najni˝szà cenà, mo˝na
dokonaç wyboru oferty najkorzystniejszej w Êwietle kryterium ceny i innych kryteriów odnoszàcych si´ do przedmiotu
zamówienia. 

Kryteria Êrodowiskowe mogà zostaç wykorzystane w zamówieniach publicznych na dwa sposoby: 
●  PodejÊcie pierwsze (tzw. uproszczone) polega na zdefiniowaniu zestawu kryteriów Êrodowiskowych, które wype∏niç

musi ka˝da z ofert (kryteria obowiàzkowe). W takiej sytuacji ocenia si´ lub punktuje wy∏àcznie cen´ realizacji
zamówienia lub koszty u˝ytkowania produktu. Procedur´, w której stosuje si´ to podejÊcie, nale˝y poprzedziç
wnikliwà analizà rynku, tak aby upewniç si´, jakie produkty proÊrodowiskowe sà rzeczywiÊcie dost´pne i w ten
sposób zminimalizowaç ryzyko, ˝e ustalone zostanà kryteria, których nie spe∏ni ˝aden podmiot. 

●  PodejÊcie drugie (tzw. pe∏ne) polega na zdefiniowaniu zestawu kryteriów obowiàzkowych, które muszà byç
spe∏nione przez wszystkie oferty oraz zestawu kryteriów dodatkowych, za których spe∏nienie przyznane zostanà
dodatkowe punkty. W tym przypadku ocenia si´ lub punktuje jednoczeÊnie cen´ realizacji zamówienia, stopieƒ
spe∏nienia kryteriów Êrodowiskowych oraz koszty eksploatacji produktu. Zastosowanie tego podejÊcia pozwala
uniknàç opisanego powy˝ej ryzyka pojawiajàcego si´ przy podejÊciu uproszczonym. Wa˝ne jest, aby precyzyjnie
okreÊliç poszczególne kryteria (pozacenowe kryteria oceny ofert powinny byç przez zamawiajàcego precyzyjnie
opisane, zamawiajàcy nie mo˝e si´ ograniczyç tylko do przytoczenia nazw poszczególnych kryteriów
przedmiotowych), a tak˝e podaç ich znaczenie (wag´) oraz sposób oceny ofert. W razie potrzeby kryteria mogà
byç podzielone na mniejsze elementy (nazywane „podkryteriami”), z tym jednak, i˝ nie mogà one prowadziç do
naruszenia kryterium, w którym si´ zawierajà. Wskazane jest te˝, chocia˝ nie zawsze mo˝liwe, przedstawienie
kryteriów w postaci wzorów matematycznych.

Opracowujàc Êrodowiskowe kryteria oceny ofert i w∏àczajàc je do dokumentacji przetargowej zamawiajàcy powinien równie˝
pami´taç, ˝e zawsze towarzyszyç im musi kryterium ceny. Zgodnie bowiem z art. 91. ust. 2. PZP kryteriami oceny ofert sà cena
albo cena i inne kryteria odnoszàce si´ do przedmiotu zamówienia (np. zastosowanie najlepszych dost´pnych technologii
w zakresie oddzia∏ywania na Êrodowisko, koszty eksploatacji etc.) 
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● Lille, Francja:
Miasto postanowi∏o wymieniç i unowoczeÊniç system oÊwietlenia ulic. Rozpisano przetarg, którego celem by∏o stworzenie
wzorowego systemu oÊwietlenia miejskiego, mo˝liwie najwydajniejszego energetycznie i najbardziej przyjaznego dla
Êrodowiska. Firma, która wygra∏a przetarg opracowa∏a innowacyjne rozwiàzania. Ponadto kontrakt zawiera∏ klauzul´
pozwalajàcà, aby zyski osiàgni´te w wyniku unowoczeÊnienia oÊwietlenia mog∏y byç dalej inwestowane w rozwój nowych
Êrodowiskowych technologii, produktów i us∏ug. W wyniku realizacji kontraktu zu˝ycie energii na oÊwietlenie miejskie w Lille
ma spaÊç o oko∏o 42%. JednoczeÊnie przetarg przyniós∏ te˝ korzyÊci w postaci rozwoju nowych technologii. Realizacja tej
inwestycji okaza∏a si´ równie˝ szczególnie korzystna dla firmy, która wygra∏a przetarg. Ten specyficzny projekt da∏ jej
tymczasowà przewag´ na rynku i pomóg∏ uzyskaç podobne zamówienia od innych regionalnych podmiotów publicznych.
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Mówiàc o strategii wykorzystania Zielonych Zamówieƒ Publicznych na ró˝nych szczeblach organizacji paƒstwa uwzgl´dniç
nale˝y poziom centralny (tj. organy w∏adzy publicznej, a w tym m.in. administracj´ rzàdowà) oraz lokalny (tj. gminy powiaty
i województwa).

W przypadku poziomu centralnego realizacja strategii odbywaç si´ mo˝e za poÊrednictwem tzw. zamawiajàcego centralnego,
który dysponujàc du˝à si∏à nabycia posiada zarazem mo˝liwoÊç wprowadzania kryteriów Êrodowiskowych do prowadzonych
post´powaƒ. To, co nabywa zamawiajàcy centralny nabywajà równie˝ wspó∏pracujàcy z nim zamawiajàcy z administracji
rzàdowej, zw∏aszcza je˝eli istnieje przymus korzystania z us∏ug centralnego zamawiajàcego. 

Na szczeblu centralnym Zielone Zamówienia Publiczne dotyczyç mogà transportu, dostaw energii czy te˝ dostaw sprz´tu
biurowego dla pracowników administracji. 

Znacznie szersze mo˝liwoÊci uwzgl´dniania aspektów Êrodowiskowych b´dà mia∏y jednostki samorzàdu terytorialnego.
Porównujàc si∏´ nabywczà zamawiajàcych ze szczebla centralnego i lokalnego, mo˝na wskazaç przyk∏adowo, ˝e w 2006 roku
administracja samorzàdowa stanowi∏a najwi´kszà grup´ wÊród zamawiajàcych „klasycznych” (ponad 41% zamawiajàcych),
podczas gdy centralna administracja rzàdowa posiada∏a jedynie oko∏o 1% udzia∏u w rynku zamówieƒ publicznych. 

Wynika to przede wszystkim z zadaƒ przypisanych jednostkom samorzàdu terytorialnego zwiàzanych z zaspokajaniem
zbiorowych potrzeb lokalnej ludnoÊci. Mowa tutaj o aspektach Êrodowiskowych dotyczàcych: gospodarki odpadami,
zaopatrzenia w energi´ elektrycznà i cieplnà, gospodarki mieszkaniowej, transportu publicznego, gospodarowania terenami
miejskimi, pomocà spo∏ecznej, itd. Komisja Europejska zak∏ada, ˝e w 2010 roku 30% zamówieƒ administracji szczebla
centralnego uwzgl´dniaç b´dzie aspekty Êrodowiskowe (w 2015 roku poziom ten powinien osiàgnàç 50%). Natomiast
w przypadku administracji lokalnej do 2010 roku poziom Zielonych Zamówieƒ Publicznych wynosiç powinien 20%, a do 2020
roku powinien si´gaç ju˝ 50%. 

a. Tworzenie strategii Zielonych Zamówieƒ Publicznych

To, czy zamówienie publiczne b´dzie uwzgl´dniaç kryteria Êrodowiskowe zale˝y przede wszystkim od decyzji zamawiajàcego.
Zamawiajàcy, co do zasady, nie majà obowiàzku uwzgl´dniania w dokonywanych przez siebie zakupach kryteriów
Êrodowiskowych12. Z badaƒ przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, ˝e aspekty Êrodowiskowe
w udzielanych w Polsce zamówieniach publicznych uwzgl´dniane sà dotychczas w bardzo niewielkim stopniu. 

Tymczasem, wprowadzenie polityki zakupów przyjaznych Êrodowisku nie wymaga od zamawiajàcych ˝adnych radykalnych
zmian w ich dotychczasowym funkcjonowaniu. Kwestià kluczowà jest bowiem przede wszystkim wiedza o kosztach
i korzyÊciach p∏ynàcych z uwzgl´dniania aspektów Êrodowiskowych w procesie udzielania zamówieƒ a tak˝e o tym, i˝ polskie
przepisy dotyczace zamówieƒ publicznych w pe∏ni umo˝liwiajà uwzgl´dnianie apektów Êrodowiskowych na ró˝nych etapach
procedur przetargowych.

Nale˝a∏oby zatem zaczàç od upowszechniania w strukturach zamawiajàcego informacji o Zielonych Zamówieniach Publicznych
(w tym przede wszystkim o korzyÊciach z nich p∏ynàcych). Wskazane by∏oby równie˝ skorzystanie przez pracowników
zamawiajàcych, którzy odpowiedzialni b´dà za dokonywanie zamówieƒ, ze szkoleƒ w tym zakresie, zw∏aszcza tych
organizowanych przez Urzàd Zamówieƒ Publicznych. 
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3. Strategie wykorzystania Zielonych

Zamówieƒ Publicznych na ró˝nych

szczeblach organizacji paƒstwa

12 Jako wyjàtek od tej ogólnej zasady mo˝e byç przywo∏ana koniecznoÊç ustalania dla zamówieƒ przekraczajàcych pewien wolumen wymogów dotyczàcych energooszcz´dnoÊci co najmniej
równych z tymi wyznaczonymi etykietà Energy Star.



Równie istotne jest informowanie o prowadzonej polityce proekologicznej szerokiego kr´gu zainteresowanych ∏àcznie
z potencjalnymi wykonawcami, tak aby byli oni gotowi na zmian´ dotychczasowej polityki zakupowej zamawiajacego oraz aby
mogli odpowiednio dostowaç do tej˝e polityki oferowane przez siebie produkty i us∏ugi. Dobre efekty mo˝e przynieÊç równie˝
wspó∏praca mi´dzy samymi zamawiajàcymi (wymiana informacji, wzorów i doÊwiadczeƒ).

Wprowadzanie strategii Zielonych Zamówieƒ Publicznych najlepiej rozpoczàç od zakupu tych produktów i us∏ug, których
wp∏yw na Êrodowisko jest ∏atwo zauwa˝alny, a których wolumen jest u zamawiajàcych doÊç znaczny – np. papieru do drukarek
pochodzàcego z recyklingu, energooszcz´dnego sprz´tu biurowego, etc. Innà metodà mo˝e byç równie˝ weryfikacja
dokonywanych zakupów pod kàtem tego, czy zawarte w specyfikacjach wymagania nie majà negatywnego wp∏ywu na
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Êrodowisko oraz ewentulana rezygnacja z ich stosowania. 
Zielone Zamówienia Publiczne powinny prowadziç do nabycia produktów lub us∏ug przyjaznych Êrodowisku. Zielone produkty
to takie, które wywierajà w czasie ca∏ego cyklu ˝ycia mniejszy negatywny wp∏yw na Êrodowisko naturalne ni˝ inne podobne
produkty konwencjonalne spe∏niajàce te same funkcje. Analogicznie nale˝y definiowaç „zielone us∏ugi”. Opisujàc przedmiot
zamówienia na produkty czy us∏ugi w ramach danego post´powania o udzielenie zamówienia publicznego, warto uwzgl´dniç
zwiàzane z nimi parametry szczególnie przyjazne dla Êrodowiska. W Europie funkcjonuje szereg instrumentów, które u∏atwiajà
to zadanie. Poni˝ej przedstawiamy niektóre z nich.

a. Ekologiczne etykiety

Istota programu etykiet ekologicznych (eco-labels) polega na stworzeniu systemu certyfikacji produktów, które spe∏niajà pewne
wymogi i sà szczególnie przyjazne dla Êrodowiska w czasie ca∏ego ich ˝ycia. Takie wyroby –  aby u∏atwiç konsumentom
Êwiadomy i proÊrodowiskowy wybór oraz zakup – mogà zostaç odpowiednio oznakowane za pomocà stosownych etykiet-
symboli. 

Informacje zamieszczone na ekoetykietach mogà byç pomocne równie˝ dla podmiotów organizujàcych przetarg publiczny.
Dane te mogà z jednej strony pos∏u˝yç jako baza do opracowania opisu przedmiotu zamówienia; z drugiej strony – spe∏nianie
wymogów danej ekoetykiety mo˝e stanowiç dowód zgodnoÊci z warunkami przetargu. 

Najbardziej popularny system etykiet wprowadzi∏y mi´dzynarodowe normy ISO ustanawiane przez Mi´dzynarodowà
Organizacj´ Standaryzacji (International Organisation for Standarization). Jej cz∏onkami sà pozarzàdowe organizacje
standaryzacyjne, w przypadku Polski – Polski Komitet Normalizacyjny. 

Zagadnieƒ zwiàzanych z etykietowaniem produktów dotyczy grupa norm: ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024, ISO 14025.
Pierwsza z nich odnosi si´ do kwestii ogólnych dotyczàcych etykietowania. Norma ISO 14021 odnosi si´ do tzw. informacji 
II Typu wskazujàcych na walory Êrodowiskowe wyrobu lub us∏ugi – sà to komunikaty do∏àczane do wyrobów przez
przedsi´biorców. Informacje te formu∏owane sà na podstawie ich w∏asnych standardów ekologicznych, dotyczà zazwyczaj
tylko wybranych elementów (np. mo˝liwoÊç recyklingu) i nie sà weryfikowane przez podmiot zewn´trzny wobec
przedsi´biorcy. Zazwyczaj przyjmujà one postaç tekstu lub znaku graficznego. 

Norma ISO 14025 dotyczy z kolei informacji III Typu, czyli tzw. deklaracji Êrodowiskowych. Dokumenty te opierajà si´ na
w∏asnej deklaracji danego podmiotu, ale informacje w niej zawarte weryfikowane sà przez niezale˝ny podmiot. Z przyj´ciem
deklaracji nie wià˝e si´ prawo do pos∏ugiwania si´ jakimkolwiek symbolem. Informacje III Typu s∏u˝à g∏ównie do komunikacji
mi´dzy podmiotami profesjonalnymi. 

Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionà z wy˝ej wymienionych norm jest standard ISO 14024.
Odnosi si´ on do I Typu informacji, czyli znaków potwierdzajàcych zgodnoÊç produktu lub us∏ugi
z kryteriami Êrodowiskowymi. Kryteria te okreÊlajà zazwyczaj ekologicznà wydajnoÊç, jakà musi osiàgnàç
dany produkt, przy czym mogà zawieraç te˝ inne wymogi. Najcz´Êciej obejmujà ca∏y cykl ˝ycia produktu.
Weryfikacja spe∏nienia konkretnych wymagaƒ przez produkt bàdê us∏ug´ dokonywana jest przez
zewn´trzny podmiot niezale˝ny. Podmiot odpowiedzialny za dany produkt lub us∏ug´, co do których
stwierdzono zgodnoÊç z danà normà, mo˝e pos∏ugiwaç si´ stosownym znakiem graficznym. Na poziomie
wspólnotowym przyk∏adem tego rodzaju etykiety jest funkcjonujàcy od 1992 roku program ekologicznych
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Publicznego

13 Rozporzàdzenie 1980/2000, OJ 2000 L 237/I, Dz. U. L 237 z 21.9.2000, str. 1-12.



etykiet13 symbolizowany przez znak graficzny – Kwiat. Etykieta wspólnotowa jest oczywiÊcie oznakowaniem dobrowolnym
i funkcjonuje niezale˝nie od etykiet krajowych. Aby produkt14 uzyska∏ etykiet´ europejskà, musi sprostaç wymaganiom
ustalonym dla poszczególnych grup wyrobów w stosownych decyzjach Komisji Europejskiej. Wsparcia technicznego w procesie
tworzenia tych standardów Komisji udziela Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (European Union Eco-
Labeling Board – EUEB), który sk∏ada si´ z przedstawicieli ró˝nych ga∏´zi przemys∏u, zwiàzków zawodowych, sprzedawców,
importerów, grup ochrony Êrodowiska oraz organizacji konsumentów. Kompetencj´ do uznania danego produktu za zgodny
ze standardami wspólnotowymi posiadajà organizacje narodowe. W Polsce zajmuje si´ tym Polskie Centrum Badaƒ
i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.). Producent lub importer danego produktu b´dzie móg∏ pos∏ugiwaç si´ oznaczeniem europejskim
dopiero po wyra˝eniu zgody przez wspomnianà instytucj´ i tylko na zasadach okreÊlonych w specjalnej zestandaryzowanej
umowie15. 

Etykiety ekologiczne I Typu funkcjonujà te˝ na poziomie narodowym.

Du˝à popularnoÊcià i uznaniem cieszà si´ mi´dzy innymi:

☛ niemiecka etykieta ekologiczna Blue Angel (B∏´kitny Anio∏)

☛ nordycka etykieta ekologiczna Nordic Swan (Nordycki ¸ab´dê)

W Polsce wyroby i us∏ugi, które nie powodujà negatywnych skutków dla Êrodowiska i spe∏niajà ustalone
kryteria dotyczàce ochrony zdrowia, Êrodowiska i ekonomicznego wykorzystywania zasobów naturalnych
w trakcie ca∏ego ˝ycia mogà otrzymaç znak ekologiczny EKO. Jest on przyznawany przez PCBC S.A.
Przyznanie go oparte jest na tych samych kryteriach dla wyrobów i us∏ug, jak te które sà wià˝àce w ramach
wspólnotowego systemu ekoznakowania.
Poza powy˝szymi etykietami funkcjonujà te˝ tzw. etykiety pojedynczej serii. Sà one zwiàzane jedynie
z jednà konkretnà kwestià ekologicznà. 
Przyk∏ad takiej etykiety publicznej stanowi, wykorzystywane równie˝ w Europie, mi´dzynarodowe
oznakowanie Energy Star. Jest ono przyznawane produktom wydajnym energetycznie zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w Rozporzàdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia
2008 roku w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywnoÊci energetycznej urzàdzeƒ
biurowych. 
Do kwestii energooszcz´dnoÊci odnosi si´ równie˝ europejski znak energetyczny (EU energy label)16. 
Jest on obowiàzkowy w sektorze tzw. bia∏ych produktów (np. lodówki, zmywarki). 
Charakter etykiety pojedynczej serii ma równie˝ wypracowany w ramach UE znak programu etykietowania
samochodów. Dostarcza on klientom informacj´ o zu˝yciu paliwa i poziomie emisji CO2

17. 

b. Najlepsze dost´pne techniki

Poj´cie „najlepszych dost´pnych technik” (Best Available Techniques – BAT) wywodzi si´ z Dyrektywy 96/61/WE dotyczàcej
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Integrated Pollution Prevention and Control – w skrócie
i potocznie okreÊlanej jako Dyrektywa IPPC)18. G∏ównym instrumentem ochrony Êrodowiska wprowadzonym przez ten akt jest
pozwolenie zintegrowane, w którym okreÊla si´ warunki korzystania ze Êrodowiska przez danà instalacj´. Zawiera wi´c ono
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14 Zgodnie z Rozporzàdzeniem 1880/2000 „produkt” obejmuje zarówno produkt jak i us∏ug´.
15 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm; http://www.pcbc.gov.pl/ecolabel/ 
16 Dyrektywa Rady 92/75/EWG z 22 wrzeÊnia 1992 roku w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zu˝ycia energii oraz innych zasobów przez

urzàdzenia gospodarstwa domowego, Dz. U. L 297 z 13.10.1992, str. 16-19. 
17 Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 roku odnoszàca si´ do dost´pnoÊci dla konsumentów informacji o zu˝yciu paliwa i emisjach CO2 w odnie-

sieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi, Dz. U. L 12 z 18.1.2000, str. 16-23.
18 Dyrektywa Rady 96/61/WE z 24 wrzeÊnia 1996 roku dotyczàca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, Dz. U. L 257 z 10.10.1996, str. 26-40.



mi´dzy innymi normy emisji. 
Podstawowym punktem odniesienia przy wyznaczaniu granicznych wielkoÊci emisji jest poj´cie BAT. Oznacza ono najbardziej
efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej dzia∏alnoÊci, wykorzystywany jako
podstawa ustalania granicznych wielkoÊci emisyjnych, majàcych na celu eliminowanie emisji lub, je˝eli to niemo˝liwe,
ograniczanie emisji i wp∏ywu na Êrodowisko jako ca∏oÊç, przy czym:

● „technika” oznacza zarówno stosowanà technologi´, jak i sposób w jaki dana instalacja jest projektowana,
wykonywana, eksploatowana i likwidowana;

● „dost´pna technika” oznacza technik´ o takim stopniu rozwoju, który umo˝liwia jej praktyczne zastosowanie
w danej dziedzinie przemys∏u, z uwzgl´dnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów
inwestycyjnych i korzyÊci dla Êrodowiska;

● „najlepsza technika” oznacza najbardziej efektywnà technik´ w osiàganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony
Êrodowiska jako ca∏oÊci. 

W wyniku transpozycji powy˝szej Dyrektywy poj´cie BAT zosta∏o zastosowane równie˝ w polskim prawie19. 

W celu wymiany informacji na temat aktualnie osiàganych najlepszych technik w poszczególnych sektorach przemys∏u
powo∏ane zosta∏o Europejskie Biuro ds. Kontroli Zanieczyszczeƒ Przemys∏owych (European Integrated Pollution and Control
Bureau). Jego g∏ównym zadaniem jest opracowywanie wytycznych dotyczàcych BAT. Sà one zawarte w tzw. dokumentach
referencyjnych (BAT Reference Documents – BREFs), które opisujà najlepsze dost´pne techniki dla poszczególnych ga∏´zi
przemys∏u20. 

Dokumenty BREF majà charakter niewià˝àcy. Mogà one jednak stanowiç istotnà wskazówk´ dla podmiotów przygotowujàcych
opis przedmiotu zamówienia w zwiàzku z przygotowaniem post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty
o podobnym charakterze dla wybranych rodzajów dzia∏alnoÊci sà systematycznie opracowywane równie˝ w Polsce na zlecenie
Ministerstwa Ârodowiska21. Mo˝na ponadto korzystaç z analogicznych dokumentów opracowywanych przez stosowne organy
innych paƒstw cz∏onkowskich (np. brytyjskà Environment Agency)22.

c. Systemy zarzàdzania Êrodowiskiem (EMAS, ISO 14001, POEMS)

Ekozarzàdzanie jest to zarzàdzanie aspektami Êrodowiskowymi danej organizacji. Fakt wprowadzenia i stosowania w danej
organizacji systemu ekozarzàdzania (Environmental Management System – EMS) potwierdzajà odpowiednie certyfikaty. 

Najbardziej popularne systemy certyfikacji to ISO 14001 oraz EMAS. 
POEMS natomiast jest systemem zarzàdzania Êrodowiskowego nowego typu, który odnosi si´ nie do konkretnej
organizacji/podmiotu, ale do wszystkich podmiotów, majàcych kontakt z danym produktem w cyklu jego produkcji.

Generalnie, aby uzyskaç certyfikat zaÊwiadczajàcy wdro˝enie systemu zarzàdzania Êrodowiskiem, taki jak ISO czy EMAS, dany
podmiot powinien realizowaç w sposób kontrolowany procesy zwiàzane z istotnymi aspektami Êrodowiskowymi oraz zadania
zmierzajàce do osiàgni´cia okreÊlonych celów Êrodowiskowych, a tak˝e zobowiàzaç si´ do utrzymywania zgodnoÊci z prawem
Êrodowiskowym, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz dà˝yç do ciàg∏ej poprawy wyników na rzecz ochrony Êrodowiska. 

Otrzymanie przez dany podmiot jednego z certyfikatów nie oznacza jednak, ˝e równie˝ efekt finalny danej dzia∏alnoÊci (czyli
produkt bàdê us∏uga) jest przyjazny Êrodowisku. 

Procedura certyfikacyjna sk∏ada si´ z kilku etapów. Co do zasady najpierw dany podmiot musi wskazaç kluczowe obszary
negatywnego wp∏ywu na Êrodowisko, nast´pnie wdro˝yç program zarzàdzania Êrodowiskiem, sporzàdziç stosowne raporty,
poddaç je weryfikacji audytora, z∏o˝yç wniosek o przyznanie certyfikatu. Podmiot, który otrzyma certyfikat, mo˝e pos∏ugiwaç
si´ stosownym oznakowaniem w dokumentach i wszelkich kontaktach handlowych. 

Norma ISO 14001:2004 ma charakter mi´dzynarodowy. Wyszczególniono w niej wymagania dotyczàce umo˝liwienia danemu
podmiotowi opracowania i wdro˝enia polityki proÊrodowiskowej uwzgl´dniajàcej mi´dzy innymi wymagania prawne. Norma
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19 Art. 3 ust. 10 Ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902, z póên. zm.).
20 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/pages/FAbout.htm; t∏umaczenia BREF: http://ippc.mos.gov.pl/preview/pl/bref.html 
21 http://ippc.mos.gov.pl/preview/pl/poradniki_branzowe%20(2).html 
22 Polskie t∏umaczenia dost´pne sà na stronie: http://www.eko-net.pl/aa892e0fdb56cd13c2891eb3ea2e1597 



dotyczy tych aspektów dzia∏alnoÊci, które podmiot zidentyfikowa∏ i które mo˝e nadzorowaç oraz tych, na które mo˝e mieç
wp∏yw. W normie nie okreÊlono szczegó∏owych kryteriów efektów dzia∏alnoÊci Êrodowiskowej. Organizacja, która wdro˝y∏a
norm´ ISO 14001:2004, otrzymuje certyfikat wystawiony przez certyfikowanà jednostk´ akredytujàcà.

EMAS (eco-management and audit scheme) jest wspólnotowym systemem ekozarzàdzania i audytu23.
Opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e organizacje ponoszà odpowiedzialnoÊç za zarzàdzanie Êrodowiskowymi
skutkami ich dzia∏alnoÊci. EMAS pozwala oceniç w jakim stopniu dana jednostka jest przyjazna
Êrodowisku oraz poprawiç ten poziom. Obecnie system otwarty jest dla wszystkich mo˝liwych
podmiotów, niezale˝nie od ich formy prawnej, struktury w∏asnoÊci, rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci
czy innych kryteriów ró˝nicujàcych. Aby wziàç udzia∏ w systemie, jednostka musi przeprowadziç
przeglàd Êrodowiskowy, wdro˝yç system zarzàdzania Êrodowiskiem, przeprowadziç audyt
i przygotowaç sprawozdanie. System i raport jest weryfikowany przez akredytowanego weryfikatora.
Zweryfikowany raport przekazuje si´ w∏aÊciwemu organowi Paƒstwa Cz∏onkowskiego, który
dokonuje rejestracji organizacji w systemie EMAS i przyznaje prawo pos∏ugiwania si´ odpowiednim
certyfikatem (logo EMAS). Po uzyskaniu certyfikatu dana organizacji podlega regularnemu audytowi
kontrolnemu. W Polsce za akredytacj´ weryfikatorów odpowiedzialne jest Polskie Centrum
Akredytacji, a rejestracji w systemie EMAS dokonuje wojewoda24. Deklaracje Êrodowiskowe podmiotów sà publicznie
dost´pne25. 

POEMS (Product-Oriented Environmental Management Systems) to systemy zarzàdzania Êrodowiskowego nastawione na
produkt. W przeciwieƒstwie do przedstawionych powy˝ej tradycyjnych systemów zarzàdzania Êrodowiskowego, które
koncentrujà si´ na poszczególnych jednostkach czy przedsi´biorstwach, POEMS koncentruje si´ na samym produkcie i drodze,
którà odbywa w ca∏ym ∏aƒcuchu produkcyjno-dostawczym. Takie podejÊcie do ochrony Êrodowiska mo˝e byç bardziej
efektywne, zw∏aszcza w kontekÊcie polityki uwzgl´dniania ca∏ego cyklu ˝ycia produktu (life cycle thinking), jednak wymaga
wspó∏pracy i wymiany informacji z innymi podmiotami w danym ∏aƒcuchu (np. dostawcami, odbiorcami). Z tych te˝ wzgl´dów
wdro˝enie POEMS mo˝e byç du˝o trudniejsze. Obecnie nie istnieje powszechnie akceptowana norma czy system, wed∏ug
którego mo˝na przeprowadziç POEMS.

W kontekÊcie Zielonych Zamówieƒ Publicznych nale˝y podkreÊliç, ˝e fakt wprowadzenia ekozarzàdzania do potencjalnego
sprzedawcy lub dostawcy us∏ug mo˝e byç oczywiÊcie oceniany korzystnie, jednak nie mo˝e stanowiç konkretnego wymagania. 

Natomiast wprowadzenie ekozarzàdzania w podmiotach publicznych nabywajàcych towary bàdê us∏ugi, jest zalecane. Dzi´ki
temu instytucjom publicznym ∏atwiej jest zidentyfikowaç ich potrzeby i dokonywaç rozwa˝nych zielonych zakupów26.

d. Wytyczne Komisji Europejskiej

Na poziomie europejskim funkcjonuje system standaryzacji produktów. Ustalone w jego ramach wytyczne mogà pe∏niç istotnà
funkcj´ w procesie formu∏owania opisu przedmiotu zamówienia. Europejskie organizacje normalizacji zajmujàce si´
standaryzacjà to: CEN (European Committee for Standarisation), CENELEC (Euroepan Committee for Electrotechnical
Standarisation) i ETSI (European Telecommunication Standarisation Institute). 

Zgodnie z Dyrektywà 98/34/WE sà one odpowiedzialne za rozwój standardów europejskich. Standard jest to przyj´ty w drodze
konsensusu i zaakceptowany przez legitymowanà organizacj´ dokument, zawierajàcy zasady, wskazówki lub charakterystyk´
dzia∏alnoÊci, majàce na celu osiàgni´cie maksymalnego stopnia uporzàdkowania danego zagadnienia. 

Standardy same w sobie niekoniecznie gwarantujà wi´c, ˝e dany produkt sprzyja Êrodowisku. Jednak zauwa˝yç mo˝na
tendencj´ szczególnego uwzgl´dniania w tworzonych standardach kwestii Êrodowiskowych, w szczególnoÊci dotyczàcych
cyklu ˝ycia produktu. Impulsem do zmiany podejÊcia by∏ zw∏aszcza Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie w∏àczania
aspektów ekologicznych do norm europejskich27. Potencjalne aspekty wp∏ywu na Êrodowisko, które sà uwzgl´dniane w czasie
konstruowania norm technicznych to zu˝ycie energii i materia∏ów, emisje do powietrza, wody i ziemi, uwalnianie substancji
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23 Rozporzàdzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 19 marca 2001 roku dopuszczajàce dobrowolny udzia∏ organizacji w systemie zarzàdzania Êrodowiskiem i au-
dytu Êrodowiskowego we Wspólnocie (EMAS), Dz. U. L 114 z 24.4.2001, str. 1-29.

24 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2004 roku, Nr 70, Poz. 631).
25 http://www.emas.mos.gov.pl/web/act/listEnvDeclaration.htm 
26 Commission Staff working document accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee

and the Committee of the Regions, Public procurement for a better environment, SEC (2008) 2126/2.
27 COM (2004) 130 koƒcowy.



niebezpiecznych, poziom ha∏asu. 
e. Gdzie mo˝na szukaç zielonych kryteriów

èród∏em informacji dotyczàcych zielonych kryteriów, a wi´c w szczególnoÊci powy˝ej nakreÊlonych podstaw tworzenia opisu
przedmiotu zamówienia, jest przede wszystkim Internet. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e wiele z powy˝szych instrumentów
ewoluuje i zmienia si´ w stosunkowo krótkim czasie, jedynie Internet wydaje si´ wystarczajàco elastycznym i pewnym êród∏em
informacji. 
Rozdzia∏ ten wskazuje aktualizowane êród∏a informacji dotyczàcych kryteriów Êrodowiskowych, które mogà byç zastosowane
w procesie opracowywania opisu przedmiotu zielonego zamówienia. 
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èród∏a mi´dzynarodowe

● Global Ecolabelling Network – kryteria oraz lista ekoetykiet z podzia∏em na poszczególne grupy produktów
http://www.gen.gr.jp
● Przewodnik po ekoetykietach – lista ekoetykiet z podzia∏em na poszczególne grupy produktów
http://ecolabelling.org
● TCO (kryteria)
http://www.tcodevelopment.com/
● IEC (International Electrotechnical Commission) – standardy
http://std.iec.ch/iec61360
● ISO – kryteria ogólne, w których powinny byç uwzgl´dniane aspekty Êrodowiskowe
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
● Construction Criteria Base (kryteria budowlane)
http://www.wbdg.org/ccb/ccb.php

èród∏a europejskie

● EU Eco-label (kryteria)
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/index_en.htm 
● European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau (BREF-y)
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/pages/FActivities.htm
● GRIP (przyk∏ady kryteriów i dokumentów przetargowych)
http://www.grip.no/Innkjop/English/available_material.htm 

èród∏a narodowe

● Blue Angel (kryteria)
http://www.blauer-engel.de/de/produkte_marken/uebersicht_vergabegrundlagen.php 
● Nordic Swan (kryteria)
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaEng&menuItemID=7056
● Check it! (kryteria)
http://www.ifz.tugraz.at/oekoeinkauf/index_en.php
● Administration eco-responsable (kryteria)
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/
● Environmental Choice Program (Canada) (kryteria)
http://www.enviro-choice.org.nz/published_specifications.html 
● The Australian Ecolabel (kryteria)
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm 
● Eco Mark (Japan) (kryteria)
http://www.ecomark.jp/english/nintei.html
● Green Seal (U. S. A.) (kryteria)
http://www.greenseal.org/certification/environmental.cfm
● U. S. Federal Energy Management Program (Federalny Program Zarzàdzania Energià) (kryteria dla produktów

efektywnych energetycznie)
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http://www1.eere.energy.gov/femp/procurement/eep_requirements.html 

èród∏a polskie

● Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji – Eko-znak (Polski Znak Ekologiczny)
http://www.pcbc.gov.pl/index.php?page=ekoznak/ekoznak
● Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeƒ (t∏umaczenia BREF-ów)
http://ippc.mos.gov.pl/preview/pl/ippc.html
● Eko-net (katalog kryteriów opracowanych na podstawie Eco-label i Blue Angel)
http://www.eko-net.pl/17a476de0a156183df8efa7ab2361d93 
● Krajowa Agencja Poszanowania Energii (informacje o wydajnoÊci energetycznej)
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http://www.kape.gov.pl/
Realizowanie Zielonych Zamówieƒ Publicznych powinno uwzgl´dniaç podstawowe zasady wolnego handlu obowiàzujàce na
wspólnym europejskim rynku.
Rozdzia∏ wskazywa∏ b´dzie mo˝liwoÊci w∏àczenia kryteriów Êrodowiskowych do dokumentów przetargowych bez naruszania
obowiàzujàcych regulacji prawnych. Mo˝liwoÊci w∏àczania zielonych kryteriów zostanà omówione w kontekÊcie PZP28

europejskiego prawa dotyczàcego zamówieƒ publicznych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.

a. Podstawowe zasady i regulacje zamówieƒ publicznych

Zawieranie kontraktów w ramach zamówieƒ publicznych jest ÊciÊle regulowane przez prawo w celu ochrony zarówno
zamawiajàcego jak i wykonawcy.

Ogólne zasady udzielania w paƒstwach cz∏onkowskich zamówieƒ publicznych przekraczajàcych ustalone progi wartoÊci
zamówienia zdefiniowane zosta∏y w Dyrektywie 2004/18/WE (tzw. Dyrektywa klasyczna) oraz w Dyrektywie 2004/17/WE (tzw.
Dyrektywa sektorowa)29.

Aspekty Êrodowiskowe zamówieƒ publicznych zosta∏y zaakcentowane w nast´pujàcych elementach post´powania o udzielenie
zamówienia uregulowanego w Dyrektywie 2004/18/WE:

a) opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z art. 23. Dyrektywy specyfikacje techniczne sà okreÊlane m.in. w kategoriach
charakterystyki lub wymagaƒ w zakresie funkcjonalnoÊci, przy czym wymagania te mogà obejmowaç opis oddzia∏ywania na
Êrodowisko. Parametry takie muszà byç jednak dostatecznie precyzyjne, aby umo˝liwiç wykonawcom ustalenie przedmiotu
zamówienia, a instytucjom zamawiajàcym udzielenie zamówienia (mo˝liwoÊç korzystania z ekoetykiet lub ich cz´Êci).
Dyrektywa stawia ekoetykietom 4 warunki:

● specyfikacje zawarte w ekoetykietach umo˝liwiajà odpowiednie zdefiniowanie dostaw lub us∏ug b´dàcych
przedmiotem zamówienia;

● wymagania dotyczàce ekoetykiet sporzàdzone zosta∏y na podstawie informacji naukowych;
● ekoetykiety przyjmowane sà zgodnie z procedurà, w której mogà braç udzia∏ wszystkie zainteresowane strony, takie

jak instytucje rzàdowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje zwiàzane z ochronà Êrodowiska;
● sà one dost´pne dla wszystkich zainteresowanych stron (dla wszystkich zainteresowanych ich otrzymaniem dost´p

do nich nie mo˝e byç ograniczony).

b) warunki udzia∏u w post´powaniu – zgodnie z art. 48 Dyrektywy, techniczne i/lub zawodowe kwalifikacje wykonawców
sà oceniane i weryfikowane w odniesieniu do zamówieƒ publicznych na roboty budowlane i na us∏ugi wy∏àcznie
w stosownych przypadkach, poprzez wskazanie Êrodków zarzàdzania Êrodowiskiem, które wykonawca b´dzie móg∏
zastosowaç podczas wykonania zamówienia. W Êwietle natomiast art. 50., w przypadku gdy zamawiajàcy, (w sytuacjach
stosowania Êrodków zarzàdzania Êrodowiskiem), wymagajà przedstawienia zaÊwiadczeƒ sporzàdzonych przez niezale˝ne
instytucje zajmujàce si´ poÊwiadczaniem zgodnoÊci dzia∏aƒ wykonawcy z niektórymi wspólnotowymi normami zarzàdzania
Êrodowiskiem, odwo∏ujà si´ one do systemu zarzàdzania Êrodowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarzàdzania
Êrodowiskiem opartych na europejskich lub mi´dzynarodowych normach poÊwiadczonych przez organy dzia∏ajàce zgodnie
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28 Ustawa z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, Poz. 1655).
29 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏u-

gi, Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114-240; Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku koordynujàca procedury udzielania zamówieƒ przez podmio-
ty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug pocztowych, Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 1-113; Rozporzàdzenie Komisji (WE) NR 1422/2007 z 4 grudnia
2007 roku zmieniajàce Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiàzujàcych w zakresie procedur udzielania zamówieƒ, Dz.
U. L 317 z 5.12.2007, str. 34-35. 
U˝yte w tej cz´Êci podr´cznika okreÊlenie „Dyrektywy” bez oznaczenia numerycznego b´dzie odnosi∏o si´ do Dyrektywy 2004/18/WE oraz Dyrektywy 2004/17/WE.



z prawem wspólnotowym lub europejskimi lub mi´dzynarodowymi normami dotyczàcymi certyfikacji. 
c) kryteria oceny ofert – zgodnie z art. 53. Dyrektywy kryteriami oceny ofert sà: (i) wy∏àcznie najni˝sza cena lub (ii) kryterium

oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – ró˝ne kryteria odnoszàce si´ do danego zamówienia publicznego, przyk∏adowo
jakoÊç, cena, wartoÊç techniczna, w∏aÊciwoÊci estetyczne i funkcjonalne, aspekty Êrodowiskowe, koszty u˝ytkowania,
rentownoÊç, serwis posprzeda˝ny oraz pomoc techniczna, termin dostarczenia lub czas dostarczenia lub realizacji. Kryteria
takie sà stosowane pod warunkiem, ˝e:

● dotyczà przedmiotu zamówienia;
● nie mogà przyznawaç instytucji zamawiajàcej nieograniczonej swobody wyboru;
● sà wyraênie okreÊlone;
● wskazane sà w og∏oszeniu i dokumentacji przetargowej;
● sà zgodne z prawem wspólnotowym/podstawowymi zasadami traktowymi.

d) sposób realizacji zamówienia – zgodnie z art. 26. Dyrektywy instytucje zamawiajàce mogà okreÊliç warunki szczególne
zwiàzane z realizacjà zamówienia, pod warunkiem, ˝e sà one zgodne z przepisami prawnymi Wspólnoty oraz zosta∏y
wskazane w og∏oszeniu o zamówieniu lub specyfikacjach. Warunki realizacji zamówienia mogà w szczególnoÊci dotyczyç
wzgl´dów spo∏ecznych i Êrodowiskowych. 

Udzielanie zamówieƒ publicznych na gruncie polskim reguluje Ustawa z 29 stycznia 2004 roku: Prawo zamówieƒ publicznych,
implementujàca wskazane powy˝ej dyrektywy unijne, równie˝ w zakresie aspektów Êrodowiskowych. 

Kwestie Êrodowiskowe sà uregulowane wprost w nast´pujàcych przepisach wskazanej Ustawy:
● opis przedmiotu zamówienia – art. 30. ust. 6. PZP, który dopuszcza mo˝liwoÊç odstàpienia przez

zamawiajàcego od opisu przedmiotu zamówienia za poÊrednictwem polskich, europejskich lub mi´dzynarodowych
norm, je˝eli zapewni on dok∏adny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagaƒ funkcjonalnych.
Wymagania te mogà obejmowaç opis oddzia∏ywania na Êrodowisko.

● kryteria oceny ofert – art. 91. ust. 2. PZP, zgodnie z którym kryteriami oceny ofert sà cena albo cena i inne
kryteria odnoszàce si´ do przedmiotu zamówienia. WÊród tych innych kryteriów Ustawa wymienia m.in.
zastosowanie najlepszych dost´pnych technologii w zakresie oddzia∏ywania na Êrodowisko. 

● warunki udzia∏u w post´powaniu – art. 22.: dla potwierdzenia, ˝e zamawiane dostawy, us∏ugi lub roboty
budowlane odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym przez zamawiajàcego, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç m.in.
zaÊwiadczenia niezale˝nego podmiotu zajmujàcego si´ poÊwiadczaniem zgodnoÊci dzia∏aƒ wykonawcy
z europejskimi normami zarzàdzania Êrodowiskiem, je˝eli zamawiajàcy wskazuje Êrodki zarzàdzania Êrodowiskiem,
które wykonawca b´dzie stosowa∏ podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub us∏ugi, odwo∏ujàc si´
do systemu zarzàdzania Êrodowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarzàdzania Êrodowiskiem opartych na
europejskich lub mi´dzynarodowych normach poÊwiadczonych przez podmioty dzia∏ajàce zgodnie z prawem Unii
Europejskiej, europejskimi lub mi´dzynarodowymi normami dotyczàcymi certyfikacji. ZaÊwiadczenie takie
przewidziane zosta∏o w Rozporzàdzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogà byç sk∏adane30 („Rozporzàdzenie”). Zamiast wymienionych
zaÊwiadczeƒ, wykonawca mo˝e z∏o˝yç zaÊwiadczenia równowa˝ne, wystawione przez podmioty majàce siedzib´
w innym paƒstwie cz∏onkowskim EOG, lub inne dokumenty, potwierdzajàce stosowanie przez wykonawców
równowa˝nych Êrodków zapewnienia jakoÊci lub równowa˝nych Êrodków zarzàdzania Êrodowiskiem.

Przy udzielaniu zamówieƒ publicznych zamawiajàcy z paƒstw cz∏onkowskich, bez wzgl´du na to czy zamówienie kwalifikuje
si´ jako europejskie czy krajowe (bioràc pod uwag´ kryterium wielkoÊci zamówienia), sà zobowiàzani do przestrzegania
podstawowych zasad Traktatu Wspólnotowego.

W przypadku zamówieƒ publicznych najwi´ksze znaczenie b´dà mia∏y nast´pujàce zasady:
● zasada swobodnego przep∏ywu towarów,
● zasada swobody Êwiadczenia us∏ug,
● zasada braku dyskryminacji ze wzgl´du na pochodzenie,
● zasada równego traktowania wykonawców,
● zasada proporcjonalnoÊci,
● zasada przejrzystoÊci.
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30 Rozporzàdzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogà byç sk∏adane z 19 maja 2006 roku (Dz. U.
z 2006 roku, Nr 87, Poz. 605).



Kryteria Êrodowiskowe umieszczane w dokumentacji przetargowej nie mogà naruszaç powy˝szych zasad. Muszà byç równie˝
zgodne z zasadami wyra˝onymi w przepisach PZP. Przede wszystkim z zasadà zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadà
równego traktowania wykonawców, wyra˝onà w art. 7 ust. 1 PZP. Zasada, której genez´ mo˝na odnaleêç w dyrektywach, jest
fundamentalnà zasadà udzielania zamówieƒ publicznych zarówno w wymiarze krajowym jak i wspólnotowym. Zasada
zachowania uczciwej konkurencji wyra˝ona jest równie˝ w innych szczególnych przepisach PZP, z których nale˝y wymieniç art.
22 ust. 2 PZP (stanowiàcy, i˝ warunków udzia∏u w post´powaniu nie mo˝na okreÊlaç w sposób, który móg∏by utrudniaç
uczciwà konkurencj´) oraz art. 29. ust. 2. i 3. PZP (zakazujàcy opisywania przedmiotu zamówienia niezgodnie z tà zasadà). 

b. Cz´Êci dokumentacji przetargowej, do których mo˝na w∏àczyç zielone kryteria

Zarówno dyrektywy dotyczàce zamówieƒ publicznych, jak i przepisy PZP okreÊlajà jasno, w których miejscach i w jaki sposób
kryteria Êrodowiskowe mogà byç umieszczane w dokumentacji przetargowej. Na gruncie przepisów PZP dokumentami,
w których mo˝na uregulowaç kwestie zielonych kryteriów sà og∏oszenie o zamówieniu (patrz art. 11. i m.in. art. 41. PZP) oraz
SIWZ (art. 36. PZP). Nale˝y tu wyró˝niç poszczególne cz´Êci/fragmenty tych dokumentów oraz odpowiednie przepisy PZP:

● okreÊlenie przedmiotu zamówienia (art. 41. ust. 1. pkt 4.),
● opis przedmiotu zamówienia (art. 29. i nast´pne, art. 36. ust. 1. pkt 3.),
● opis warunków udzia∏u w post´powaniu i sposobów dokonywania oceny ich spe∏niania (art. 22 PZP, art. 36. ust.

1. pkt 5., art. 41. pkt 7.),
● kryteria oceny ofert (art. 36. ust. 1. pkt 13., art. 41. pkt 9.), art. 91.),
● sposób wykonania zamówienia (art. 36. ust. 1. pkt 16.). 

Mo˝liwoÊci umieszczania kryteriów Êrodowiskowych w powy˝ej wymienionych cz´Êciach dokumentacji zostanà szczegó∏owo
opisane w dalszej cz´Êci niniejszego podr´cznika.

c. Nadanie nazwy przedmiotowi zamówienia

Zgodnie z definicjà „zamówienia publicznego” zawartà w art. 2. pkt 13. PZP przedmiotem zamówienia publicznego jest
dostawa, us∏uga lub robota budowlana nabywana na postawie odp∏atnej umowy przez podmiot majàcy obowiàzek
dokonywania zakupów na podstawie przepisów PZP. Ustawa ta okreÊla procedur´ i zasady, zgodnie z którymi zamówienia
publiczne winny byç realizowane. JeÊli kryteria Êrodowiskowe majà mieç znaczenie przy udzielaniu zamówienia publicznego,
najbardziej oczywistà rzeczà jest w∏àczenie ich przy okreÊlaniu przedmiotu zamówienia. W∏àczenie kryteriów Êrodowiskowych
ju˝ na tym etapie post´powania w sprawie udzielenia zamówienia stanowiç b´dzie jasny sygna∏ skierowany do wykonawców
co do zamiarów zamawiajàcego. 

Wymagania dotyczàce kryteriów Êrodowiskowych muszà byç wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub w kryteriach
oceny ofert, ale w∏àczenie ich do nazwy/okreÊlenia przedmiotu zamówienia wskazuje na jednoznaczne intencje zamawiajàcego
odnoÊnie do zamiaru realizacji idei Zielonych Zamówieƒ Publicznych.

Przy okreÊlaniu przedmiotu zamówienia nale˝y si´ g∏ównie kierowaç zasadà, ˝e okreÊlenie to nie mo˝e powodowaç
dyskryminacji produktów czy oferentów, jak równie˝ nie mo˝e naruszaç innych podstawowych zasad wynikajàcych z Traktatu
Wspólnotowego, dyrektyw i przepisów PZP. 
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Mo˝na okreÊliç przedmiot zamówienia jako: „Us∏ugi cateringowe z ˝ywnoÊci ekologicznej”.
Nie mo˝na natomiast okreÊliç przedmiotu zamówienia jako: „Us∏ugi cateringowe z lokalnej ˝ywnoÊci „, gdy˝ okreÊlenie lokalna
jest dyskryminujàce i nie pozwala na swobodny przep∏yw towarów.
Mo˝na okreÊliç przedmiot zamówienia jako: „ Energooszcz´dne komputery”. 
Nie mo˝na natomiast okreÊliç przedmiotu zamówienia jako: „Komputery posiadajàce certyfikat Energy Star”: jest ono
dyskryminujàce i nie zapewnia równego traktowania wszystkich ofert, bowiem wymaga si´ dla przedmiotu zamówienia
okreÊlonej certyfikacji.

Przyk∏ad



d. Opis przedmiotu zamówienia 

Kiedy przedmiot zamówienia zostanie ju˝ okreÊlony, zamawiajàcy powinien wskazaç (opisaç) w SIWZ, jakie parametry
techniczne produkt lub us∏uga musi spe∏niaç. Parametry te mogà obejmowaç opis oddzia∏ywania na Êrodowisko np. w formie
charakterystyki lub wymagaƒ w zakresie funkcjonalnoÊci. Parametry te muszà byç jednoczeÊnie dostatecznie precyzyjne, aby
umo˝liwiç wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiajàcemu ocen´ ofert i wybór tej najkorzystniejszej.
Nale˝y pami´taç równie˝, ˝e parametry opisane w SIWZ muszà byç spe∏nione obowiàzkowo, dlatego te˝ jeÊli którakolwiek
oferta nie spe∏nia tych wymagaƒ, winna byç automatycznie odrzucana jako niezgodna z treÊcià specyfikacji (stosownie do art.
89., ust. 1. pkt 2. PZP). 

Zgodnie z przepisem art. 29. ust. 2. i 3. PZP:
● przedmiot zamówienia opisuje si´ w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy, za pomocà dostatecznie dok∏adnych 

i zrozumia∏ych okreÊleƒ, uwzgl´dniajàc wszystkie wymagania i okolicznoÊci mogàce mieç wp∏yw na sporzàdzenie
oferty;

● przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç w sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà konkurencj´, tj taki, który
wskazywa∏by na konkretnego dostawc´ (producenta) lub konkretny produkt;

● przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
chyba ˝e jest to uzasadnione specyfikà przedmiotu zamówienia i zamawiajàcy nie mo˝e opisaç przedmiotu
zamówienia za pomocà dostatecznie dok∏adnych okreÊleƒ, a wskazaniu takiemu towarzyszà wyrazy „lub
równowa˝ny”.

Poni˝ej opisano przyk∏adowe parametry, które mogà zostaç wykorzystane przy opisywaniu przedmiotu Zielonego Zamówienia
Publicznego.

I. Zielone standardy techniczne i ekologiczne etykiety

Najprostszym sposobem umieszczenia kryteriów Êrodowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia jest u˝ycie do ich
okreÊlenia mi´dzynarodowych, europejskich bàdê te˝ krajowych norm (standardów), np. tych wypracowanych przez Europejski
Komitet Normalizacyjny (CEN) lub Mi´dzynarodowà Organizacj´ Normalizacyjnà (ISO). JeÊli ju˝ jednak powo∏ujemy si´ na
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Paƒstwo cz∏onkowskie nie dope∏nia swoich zobowiàzaƒ wynikajàcych z Dyrektywy 77/62 dotyczàcej koordynacji procedur
udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy, w przypadku gdy: (...) nie doda w takim og∏oszeniu s∏ów „lub równowa˝ne”
w przypadku podania nazwy okreÊlonej marki handlowej w specyfikacji technicznej, je˝eli Dyrektywa wymaga ich dodania
i je˝eli niespe∏nienie tego wymogu mo˝e utrudniaç przep∏yw towarów importowanych w handlu wewnàtrzwspólnotowym,
wbrew przepisom art. 30. Traktatu.

Oznacza to, i˝ wymaganie konkretnego standardu technicznego lub konkretnej ekoetykiety jest dozwolone tylko na zasadzie
wyjàtku, kiedy nie mo˝na dostatecznie precyzyjnie i jednoznacznie opisaç przedmiotu zamówienia, czy to przez odniesienie si´
do norm zawartych w standardzie technicznym, bàdê ekoetykiecie, czy za pomocà charakterystyki lub wymogów
funkcjonalnych. Umieszczonemu wi´c w opisie przedmiotu zamówienia wymaganiu odnoÊnie konkretnej ekoetykiety,
standardu technicznego, marki, procesu, pochodzenia lub produkcji musi towarzyszyç okreÊlenie „lub równowa˝ne”.

Wyrok Trybuna∏u z 24 stycznia 1995 roku Sprawa C-359/93 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów 

(tzw. Sprawa „UNIX”) [1995] ECR I-157

Przyk∏ady prawid∏owo okreÊlonego przedmiotu Zielonego Zamówienia Publicznego:
● „Zakup i dostawa papieru pochodzàcego z recyklingu do drukarek i kserokopiarek”.
● „Zamówienie na zaprojektowanie budynku efektywnego energetycznie”.
● „Zamówienie na ekologiczne us∏ugi porzàdkowe zawierajàce segregacj´ odpadów”.



konkretne, ÊciÊle okreÊlone standardy nale˝y dodaç do ka˝dego takiego odwo∏ania sentencj´ „lub równowa˝ne”.
Mo˝na równie˝ u˝yç kryteriów, które sà surowsze ni˝ te okreÊlone w dost´pnych standardach, pod warunkiem jednak, ˝e 
nie b´dà one dyskryminujàce w Êwietle art. 7. a tak˝e art. 29. ust. 2. i ust 3. PZP.

`

W opisie przedmiotu zamówienia mo˝na u˝ywaç kryteriów Êrodowiskowych zawartych w ekoetykietach, nie mo˝na jednak
wymagaç od produktu lub us∏ugi posiadania konkretnej ekoetykiety, gdy˝ jest to wymaganie dyskryminujàce niektórych
wykonawców. Dopuszczalne jest natomiast stosowanie kryteriów zaczerpni´tych wprost z ekoetykiet. Ekoetykiety mogà byç
w takim przypadku przedstawiane przez oferenta jako dowód na spe∏nienie tych kryteriów, jednak zamawiajàcy zawsze musi
dopuÊciç inne mo˝liwoÊci dowiedzenia przez oferenta, ˝e jego produkt spe∏nia przedmiotowe kryteria.

II. WydajnoÊç i funkcjonalnoÊç

Wprowadzajàc wymagania dotyczàce wydajnoÊci i funkcjonalnoÊci produktu, w opisie przedmiotu zamówienia niekoniecznie
trzeba zawieraç zbyt wiele szczegó∏ów. Mo˝na zdaç si´ na kreatywnoÊç wykonawców. Nale˝y jednak byç ostro˝nym przy
okreÊlaniu wymagaƒ, gdy˝ rozwiàzania przedstawione w ofertach mogà si´ znaczàco ró˝niç. Dlatego te˝ specyfikacje oparte
na wydajnoÊci i funkcjonalnoÊci muszà byç na tyle jasne, aby pozwoliç zamawiajàcemu na w∏aÊciwà i sprawiedliwà ocen´ ofert. 
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W zakresie, w jakim paƒstwo cz∏onkowskie umo˝liwia instytucji prawa publicznego, za której post´powanie jest
odpowiedzialne, zamieszczanie w specyfikacji warunków zamówienia publicznego na roboty budowlane klauzuli
zastrzegajàcej, ˝e u˝ywane materia∏y muszà posiadaç certyfikat zgodnoÊci z krajowà normà technicznà, paƒstwo to dopuszcza
si´ niedope∏nienia obowiàzków na∏o˝onych na nie przez art. 30 Traktatu. Klauzula taka mo˝e utrudniaç import o tyle, o ile
mo˝e sprawiç, ˝e podmioty gospodarcze u˝ywajàce materia∏ów równowa˝nych z posiadajàcymi certyfikat zgodnoÊci
z odnoÊnymi normami krajowymi b´dà si´ powstrzymywaç od udzia∏u w przetargu.

Trybuna∏ w sprawie Dundalk zakaza∏ wykorzystywania w dokumentach przetargowych wymogu stosowania wyrobów, które
uzyska∏y certyfikacj´ zgodnoÊci z okreÊlonà normà krajowà. W tym przypadku certyfikacj´ t´ uzyska∏ tylko jeden producent –
irlandzki. 

Orzeczenie Trybuna∏u z 22 wrzeÊnia 1988 roku. 
Sprawa 45/87. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii 

(tzw. sprawa Dundalk)  [1987] ECR 1369

Nie mo˝na za˝àdaç „papieru z Certyfikatem Blue Angel”.

Mo˝na natomiast do opisu przedmiotu zamówienia w∏àczyç kryteria stosowane przy nadawaniu Certyfikatu Blue Angel, np.:

Zamawiany papier musi:
● zawieraç co najmniej 80% w∏ókien pochodzàcych recyklingu odpadów papierowych;
● nie mo˝e zawieraç chloru (TCF – Totally Chlorine Free);
● mieç trwa∏oÊç powy˝ej 100 lat, zgodnie z normami ISO 9706, DIN 6738 lub równowa˝nà,
● byç zgodny ze sprz´tem biurowym – papier spe∏nia standardy DIN 19309, AFNOR Q11-013 lub równowa˝ne

Produkty posiadajàce certyfikat Blue Angel b´dà uwa˝ane za spe∏niajàce kryteria, dopuszcza si´ równie˝ inne formy
dowodzenia spe∏nienia kryteriów.

Przyk∏ad



III. Metoda i proces produkcji

Zamawiajàcy mo˝e równie˝ umieÊciç w opisie przedmiotu zamówienia kryteria dotyczàce materia∏ów, substancji itp., które
produkt musi, bàdê nie mo˝e zawieraç. Kryteria Êrodowiskowe mogà dotyczyç równie˝ metody i procesu produkcji przedmiotu
zamówienia.

IV. Mo˝liwoÊci wykorzystania wariantów w specyfikacji

W przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç sk∏adanie ofert wariantowych,
tzn. takich, które przewidujà alternatywny sposób wykonania zamówienia. Mo˝liwoÊç takà musi przewidzieç w og∏oszeniu
o zamówieniu (patrz art. 41. pkt 5.) PZP i szczegó∏owo opisaç w SIWZ (patrz art. 36. ust 2. pkt 4.) PZP. 
Jest to rozwiàzanie bardzo u˝yteczne, szczególnie w przypadku, kiedy zamawiajàcy nie jest pewien, czy produkty lub us∏ugi,
które zamierza nabyç sà dost´pne na rynku, a jeÊli sà, jaka jest ich jakoÊç lub cena. Dopuszczenie ofert wariantowych musi byç
zaznaczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W sytuacji, w której dopuszcza si´ oferty wariantowe, zamawiajàcy musi wskazaç w dokumentach przetargowych (og∏oszenie
oraz SIWZ) minimalne wymagania do spe∏nienia przez proponowane rozwiàzanie wariantowe.
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„Klimatyzacja biurowa: temperatura w zakresie 18-22°C w zimie oraz 26-28°C latem, wilgotnoÊç wzgl´dna 50%.”

W przypadku takiego sformu∏owania wykonawca, by spe∏niç wymagania, mo˝e wybraç jakiekolwiek rozwiàzanie, nie kierujàc
si´ przy tym szczegó∏owym opisem przedmiotu zamówiewnia dla systemów grzewczych, ch∏odzàcych, wentylacyjnych 
i nawil˝ajàcych, które sà przedmiotem zamówienia.dowodzenia spe∏nienia kryteriów.

Przyk∏adem takiego sformu∏owania specyfikacji jest

● Tonery nie mogà zawieraç barwników azowych (barwniki i pigmenty) mogàcych wydzielaç rakotwórcze aminy
aromatyczne umieszczone na liÊcie amin aromatycznych w Dyrektywie 2002/61/WE.

● Energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych êróde∏ energii
● Drewno u˝yte do przygotowania produktu powinno pochodziç z upraw leÊnych zarzàdzanych zgodnie z zasadami

zrównowa˝onej gospodarki leÊnej, nie mo˝e pochodziç z lasów znajdujàcych si´ pod szczególnà ochronà.
● Do gruntowania i malowania autobusów miejskich stosowaç nale˝y lakiery niezawierajàce surowców (wype∏niacze,

pigmenty, Êrodki suszàce), w których znajduje si´ o∏ów, zwiàzki chromu VI i zwiàzki kadmu.
● Koperty muszà byç w 100% wykonane z makulatury.

Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç na przyk∏ad

Dyrektywa 2004/18/WE wymaga od instytucji zamawiajàcych stwierdzenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
czy dopuszczajà oferty wariantowe. W przypadku braku takiego wskazania Dyrektywa nie zezwala na zastosowanie oferty
wariantowej.

Analogiczny wymóg zawarty zosta∏ w polskiej Ustawie Prawo zamówieƒ publicznych – specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (ewentualnie przy niektórych trybach równie˝ og∏oszenie) mo˝e zawieraç opis sposobu przedstawiania ofert
wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszà odpowiadaç oferty wariantowe, je˝eli zamawiajàcy dopuszcza ich
sk∏adanie.



Przy ocenie pod uwag´ mogà byç brane tylko warianty spe∏niajàce wymagania minimum. Konstrukcja specyfikacji
przedstawiony powy˝ej w sposób wariantowy pozwala zamawiajàcemu na porównanie rozwiàzaƒ standardowych
z rozwiàzaniami przyjaznymi Êrodowisku przy zastosowaniu takich samych kryteriów oceny ofert. 

e. Warunki udzia∏u w post´powaniu

Ocena ofert z∏o˝onych w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzana jest weryfikacjà uprawnieƒ,
wiedzy, doÊwiadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy ubiegajàcego si´ o zamówienie. Zgodnie z art. 22.
ust. 1. PZP o udzielenie zamówienia mogà ubiegaç si´ wykonawcy, którzy ∏àcznie spe∏niajà nast´pujàce przes∏anki:

1. Posiadajà uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci
2. wiedz´, doÊwiadczenie, a tak˝e dysponujà potencja∏em technicznym i osobami zdolnymi wykonaç zamówienie.
3. Znajdujà si´ w takiej sytuacji ekonomicznej, i˝ sà w stanie podjàç si´ wykonania zamówienia, a tak˝e
4. nie podlegajà wykluczeniu z post´powania (szczegó∏owe przes∏anki wykluczenia z post´powania przewidziane

zosta∏y w art. 24. PZP). 

JeÊli wykonawca nie spe∏nia którejkolwiek z ww. przes∏anek zostaje  wykluczony z post´powania i nie przeprowadza si´
merytorycznej oceny z∏o˝onej przez niego oferty.
Przepis art. 22. ust. 1. PZP zawiera ogólne warunki udzia∏u w post´powaniu, natomiast na zamawiajàcym cià˝y obowiàzek ich
doprecyzowania.
Do warunków udzia∏u w post´powaniu, które zamawiajàcy mo˝e umieÊciç w dokumentacji przetargowej Zielonych Zamówieƒ
Publicznych nale˝y zaliczyç przede wszystkim warunek zdolnoÊci technicznych oraz doÊwiadczenia. 

Przes∏anka posiadania przez wykonawc´ odpowiednich zdolnoÊci technicznych s∏u˝y  ocenie, czy wykonawca zdo∏a wykonaç
zamówienie. Zazwyczaj dotyczy ona doÊwiadczenia wykonawcy przy realizacji podobnych (przyjaznych Êrodowisku) projektów,
dysponowania przez wykonawc´ urzàdzeniami technicznymi, które zapewnià  odpowiednià jakoÊç us∏ug (robót), posiadania
zaplecza naukowo-badawczego itp. 

Warunki udzia∏u w post´powaniu muszà byç zawsze adekwatne do przedmiotu zamówienia. Innymi s∏owy, zamawiajàcy nie
mo˝e wymagaç od wykonawcy wi´cej ni˝ jest to potrzebne do prawid∏owego wykonania zamówienia. Aspekty  Êrodowiskowe
mogà byç wykorzystane jako warunki udzia∏u w post´powaniu, jeÊli konkretne doÊwiadczenia wykonawcy w zakresie realizacji
zielonych projektów, specjalistyczny sprz´t czy okreÊlony personel sà potrzebne, aby wykonaç okreÊlone zamówienie. Odnosi
si´ to przede wszystkim do niektórych kontraktów na roboty budowlane i us∏ug, które mogà mieç znaczny wp∏yw na
Êrodowisko w trakcie ich realizacji.

W zwiàzku z tym zamawiajàcy musi samodzielnie oceniç, czy do realizacji konkretnego zamówienia istnieje potrzeba
posiadania przez wykonawc´ szczególnego sprz´tu (np. wykonanie us∏ugi transportu z u˝yciem pojazdów o niskiej emisji
spalin lub wykonanie robót budowlanych z u˝yciem sprz´tu o niskiej emisji ha∏asu, jeÊli realizowane sà one np. na terenie
szczególnie chronionym), doÊwiadczenia w realizacji projektów przyjaznych Êrodowisku lub te˝ odpowiednio przeszkolonego
personelu. Nale˝y pami´taç o tym, i˝ art. 22. ust. 2. PZP zakazuje okreÊlania warunków udzia∏u w post´powaniu w sposób,
który móg∏by utrudniaç uczciwà konkurencj´. Stawianie wygórowanych i nieadekwatnych warunków udzia∏u b´dzie stanowi∏o
naruszenie tego przepisu i zasady wyra˝onej w art. 7. PZP. Nie oznacza to jednak, i˝ zamawiajàcy nie mo˝e ograniczyç kr´gu
wykonawców do tych, którzy  majà odpowiednie doÊwiadczenie, zasoby kadrowe i techniczne. 

Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç odpowiednich dowodów spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu, które zosta∏y przyk∏adowo
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● Ustalenie minimalnych (niezawierajàcych kryteriów Êrodowiskowych) wymagaƒ dla  produktu lub us∏ugi, którà zamierza
kupiç. Stanowiç to b´dzie Wariant 1 – specyfikacja „neutralna”

● Ustalenie dodatkowych wymogów zawierajàcych kryteria Êrodowiskowe (b´dà one zawieraç równie˝ wymagania
minimum z Wariantu 1 dla produktu lub us∏ugi, którà zamierza kupiç. Stanowiç to b´dzie Wariant 2 – specyfikacja
„zielona”

Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç oferty wariantowe poprzez

31 Patrz przypis 30.



wymienione w Rozporzàdzeniu31, a winny byç sprecyzowane w og∏oszeniu o zamówieniu i SIWZ. W takim przypadku
wykonawca musi w odpowiedni wymagany przez zamawiajàcego sposób potwierdziç spe∏nienie warunków udzia∏u
w post´powaniu. 

Mo˝e to byç na przyk∏ad lista (wykaz) podobnych zielonych projektów zrealizowanych przez wykonawc´, wykaz osób
i podmiotów, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu zamówienia, czy te˝ wykaz niezb´dnych do wykonania zamówienia
narz´dzi i urzàdzeƒ, jakimi dysponuje wykonawca. 

Mo˝na równie˝ wymagaç od wykonawców stosowania systemów zarzàdzania Êrodowiskiem, jednak tylko w uzasadnionych
przypadkach, w których charakter robót budowlanych lub us∏ug uzasadnia zastosowanie takich systemów do realizacji
zamówienia. Tak d∏ugo jak wymagania odnoÊnie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego pokrywajà si´ z systemami
u˝ywanymi przez oferenta (takimi jak EMAS lub ISO 14001) nale˝y uznaç, ˝e spe∏nia on przedmiotowe wymagania. Nale˝y
dopuÊciç jednak inne formy dowodzenia przez oferentów, ˝e spe∏niajà oni wymagania odnoÊnie do systemów zarzàdzania. 

f. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej poprzedza etap oceny ofert. Na tym etapie post´powania zamawiajàcy, stosujàc kryteria
okreÊlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ocenia oferty, aby wybraç t´ najkorzystniejszà. 

Udzielajàc zamówieƒ, zamawiajàcy majà do wyboru – zgodnie z art. 91. PZP – nast´pujàce kryteria: 
● najni˝sza cena lub
● cena i inne kryteria odnoszàce si´ do przedmiotu zamówienia.

W pierwszym przypadku decyzja o udzieleniu zamówienia jest podejmowana jedynie na podstawie ceny zawartej w ofercie.
Dlatego, jeÊli wymagania dotyczàce kryteriów Êrodowiskowych nie zosta∏y okreÊlone w opisie przedmiotu zamówienia,
zamawiajàcy nie ma mo˝liwoÊci oceny ofert na podstawie kryteriów Êrodowiskowych. 
Oprócz kryterium cenowego zamawiajàcy mo˝e stosowaç równie˝ inne (pozacenowe) kryteria oceny ofert odnoszàce si´ do
przedmiotu zamówienia. Ani dyrektywy, ani przepisy PZP nie zawierajà wyczerpujàcego wykazu rodzajów kryteriów
pozacenowych, które mogà byç zastosowane jako przyk∏adowe wymieniajà: jakoÊç, parametry techniczne, w∏aÊciwoÊci
estetyczne i funkcjonalne, koszty eksploatacji, rentownoÊç, serwis po sprzeda˝y oraz pomoc technicznà, termin dostawy, okres
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JeÊli zamawiajàcy organizuje przetarg na „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegajàcych na budowie
bioklimatycznego budynku”, mo˝e oceniç zdolnoÊci techniczne oferentów poprzez zobowiàzanie ich do przedstawienia listy
poprzednich projektów, w ramach których wykonali budynki z wykorzystaniem bioklimatycznych standardów.

Przyk∏ad

Zamówienie na „wykonanie mostu w obszarze chronionym” b´dzie wymagaç ustanowienia licznych szczególnych Êrodków
zarzàdzania Êrodowiskiem nakierowanych na zapewnienie skutecznej ochrony flory i fauny w obszarze chronionym podczas
budowy mostu, np. kontroli poziomu ha∏asu, gromadzenia odpadów itp. W takim przypadku posiadanie systemu zarzàdzania
Êrodowiskiem odpowiedniego dla placów budowy mo˝e byç u˝yte przez oferenta jako sposób wykazania, ˝e posiada on
techniczne mo˝liwoÊci prawid∏owego wykonania zamówienia.

Przyk∏ad

Systemy zarzàdzania Êrodowiskiem, niezale˝nie od  tego, czy sà zarejestrowane zgodnie z instrumentami wspólnotowymi,
takimi jak Rozporzàdzenie (WE) nr 761/2001 (EMAS), mogà byç u˝ywane do potwierdzenia, ˝e wykonawca posiada
mo˝liwoÊci techniczne niezb´dne do wykonania zamówienia. Ponadto opis Êrodków stosowanych przez wykonawc´ w celu
zapewnienia takiego samego poziomu ochrony Êrodowiska powinien zostaç zaakceptowany jako alternatywny rodzaj dowodu
w stosunku do zarejestrowanych systemów zarzàdzania Êrodowiskiem.



realizacji zadania, zastosowanie najlepszych dost´pnych technologii w zakresie oddzia∏ywania na Êrodowisko itp.
W przypadku kiedy zamawiajàcy  wskazuje kryteria Êrodowiskowe musi je sformu∏owaç w og∏oszeniu i SIWZ w taki sposób,
aby by∏y:

● powiàzane z przedmiotem zamówienia,
● obiektywnie wymierne (nie mogà przyznawaç zamawiajàcemu nieograniczonej swobody wyboru),
● konkretne, czyli okreÊlone na tyle jasno, ˝e gwarantujà przejrzystoÊç procedury,
● zgodne z prawem krajowym i wspólnotowym (przede wszystkim nie mogà zasady uczciwej konkurencji i równego

traktowania wykonawców).

Kryteriom oceny ofert stosownie do art. 36. ust. 1. pkt 13.) PZP, musi byç równie˝ przypisana waga (znaczenie) w stosunku do
innych kryteriów wyboru np. poprzez uszeregowanie kryteriów od najwa˝niejszego do najmniej wa˝nego (i umieszczenie
kryteriów Êrodowiskowych na szczycie takiej listy). 

Wykorzystanie etapu oceny ofert do wprowadzenia kryteriów Êrodowiskowych mo˝e byç dobrym rozwiàzaniem, kiedy
zamawiajàcy nie ma wiedzy dotyczàcej dost´pnoÊci czy te˝ kosztów produktu lub us∏ugi bardziej przyjaznej Êrodowisku.
Wprowadzenie Êrodowiskowych kryteriów oceny mówi wykonawcom, ˝e zamawiajàcy preferuje bardziej ekologiczne produkty,
jeÊli jednak b´dà one du˝o dro˝sze, to zbyt drogie oferty nie zostanà wybrane. Waga przypisana kryteriom Êrodowiskowym
wskazuje, ile zamawiajàcy jest sk∏onny zap∏aciç za produkty/us∏ugi przyjazne Êrodowisku.

W∏àczenie Êrodowiskowych kryteriów oceny ofert jest mo˝liwe równie˝
wtedy, gdy zamawiajàcy okreÊli∏ minimalne kryteria Êrodowiskowe
w opisie przedmiotu zamówienia. Pozwala to na preferowanie
produktów lub us∏ug o lepszych parametrach Êrodowiskowych. 

Z punktu widzenia racjonalnoÊci wydatkowania Êrodków, okreÊlajàc kryteria oceny ofert, zamawiajàcy nie powinni ograniczaç si´
tylko do ceny zakupu. Bardziej w∏aÊciwym podejÊciem b´dzie rozwa˝enie kalkulacji ca∏kowitych kosztów w okresie u˝ytkowania
produktu lub us∏ugi, których zamówienie dotyczy. Zawiera ona w sobie nie tylko cen´ zakupu, lecz równie˝ koszty u˝ywania (takie
jak zu˝ycie energii lub wody), koszty utrzymania, koszty utylizacji itp. Szerzej temat ten omówiono w Rozdziale 7.
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Wa˝ne:
Zgodnie z dyrektywami oraz przepisami PZP
obowiàzkiem zamawiajàcego jest okreÊlenie kryteriów
oceny ofert wraz z przypisanà poszczególnym kryteriom
wagà. Wagi te powinny byç wyra˝one w sposób
przeliczalny – umo˝liwiajàcy zamawiajàcemu
zbudowanie na ich podstawie punktowego rankingu
ofert (art. 36. ust. 1. pkt 13.) PZP. 

Przygotowujàc dokumentacj´ przetargowà dla zamówienia na us∏ug´ leasingu sprz´tu komputerowego, zamawiajàcy mo˝e
wyznaczyç w opisie przedmiotu zamówienia okreÊlony poziom zu˝ycia energii elektrycznej. W kryteriach oceny ofert mo˝e
natomiast umieÊciç preferencje dla sprz´tu, który zu˝ywa mniej energii, ni˝ okreÊlono w opisie zamówienia.
W takim przypadku kryteria oceny b´dà wyglàda∏y przyk∏adowo:
● cena – do 80 punktów
● za zu˝ycie energii ni˝sze ni˝ okreÊlono w opisie przedmiotu zamówienia – do 20 punktów
Do tego nale˝y tak˝e dodaç jasne zasady rozdzielania punktów, np. na skali gdzie najlepsza oferta uzyskuje 20 pkt, a najgorsza
0 pkt.

Przyk∏ad

Sprawa C-470/99 Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1. Hinteregger & Söhne Bauges. mbH Salzburg, 2.
ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH, przeciwko Entsorgungsbetriebe Simmering GesmbH [2002] ECR I-11617

Waga poszczególnych kryteriów, które zamawiajàcy zamierza zastosowaç, musi byç podana w og∏oszeniu lub w dokumentach
przetargowych.



g. OkreÊlenie sposobu wykonania zamówienia

Zamawiajàcy mogà wyznaczyç kryteria Êrodowiskowe dotyczàce sposobu wykonania zamówienia, tj.: zasad, zgodnie z którymi
zamówienie musi byç realizowane. Takie kryteria nie majà ˝adnego wp∏ywu na proces udzielenia zamówienia (wybór oferty
najkorzystniejszej), jednak aby mia∏y moc obowiàzujàcà muszà byç wyraênie okreÊlone w dokumentacji przetargowej i jasno
odnosiç si´ do sposobu wykonania zamówienia. Nale˝y podkreÊliç, ˝e zasady dotyczàce sposobu realizacji zamówienia mo˝na
wskazaç nie tylko w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ ale równie˝ w projekcie umowy (stanowiàcym na ogó∏
za∏àcznik do SIWZ). Narzucajàc pewne warunki umowne, zamawiajàcy mogà realizowaç szereg ró˝nych celów w zakresie
ochrony Êrodowiska.

Zasady dotyczàce sposobu wykonania zamówienia nie mogà byç ukrytymi kryteriami oceny ofert czy warunkowaç udzia∏u
w post´powaniu. Muszà byç równie˝ tak sformu∏owane, aby wszyscy potencjalni wykonawcy mogli mieç mo˝liwoÊç ich
spe∏nienia. Wykonawca jest zobowiàzany do przestrzegania tych zasad w trakcie realizacji umowy. JeÊli wykonawca nie b´dzie
wykonywa∏ umowy nale˝ycie, wówczas zamawiajàcemu b´dà przys∏ugiwa∏y okreÊlone Êrodki prawne (kary umowne, prawo
odstàpienia od umowy itp.).

h. Podsumowanie

Jak wynika z niniejszego rozdzia∏u obowiàzujàce przepisy dotyczàce zamówieƒ publicznych dajà zamawiajàcym wiele
mo˝liwoÊci w∏àczania kryteriów Êrodowiskowych do ró˝nych cz´Êci dokumentów przetargowych, pod warunkiem jednak
przestrzegania pewnych podstawowych zasad:

● sposób sformu∏owania kryteriów winien respektowaç podstawowe zasady przejrzystoÊci, niedyskryminacji
i równego traktowania wykonawców (zgodnie z ogólnym art. 7. PZP oraz art. 22. PZP dotyczàcym formu∏owania
warunków udzia∏u w post´powaniu, art. 29., dotyczàcym opisu przedmiotu zamówienia i art. 91. PZP, dotyczàcym
formu∏owania kryteriów oceny ofert);

● kryteria Êrodowiskowe winny zostaç wymienione w dokumentach przetargowych (zgodnie z art. 36. ustawy, ust.
1. pkt. 13.), art. 41. pkt 9.) PZP oraz art. 91. PZP);

● pos∏ugiwanie si´ zielonymi standardami (normami) technicznymi wymaga dopuszczenia w specyfikacji rozwiàzaƒ
równowa˝nych (zgodnie z art. 29. ust. 3. PZP dotyczàcym opisu przedmiotu zamówienia);

● kryteria oceny ofert odnoszà si´ do przedmiotu zamówienia, sà obiektywnie wymierne i nie utrudniajà uczciwej
konkurencji (zgodnie z ogólnym art. 7. PZP oraz art. 91. ust. 3. PZP);

● wszelka forma dowodzenia, i˝ oferowane przez wykonawc´ zamówienie spe∏nienia kryteria Êrodowiskowe,
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● Dostawa produktów do zamawiajàcego powinna zostaç zrealizowana poza godzinami szczytu – tj. w godzinach 
od (…) do (…).

● Do celów transportu produktów na miejsce nale˝y u˝ywaç pojemników przeznaczonych do ponownego wykorzystania.
● Wykonawca powinien odebraç zu˝yte produkty lub opakowania, a nast´pnie przeznaczyç je do ponownego

wykorzystania.
● Us∏ugi powinny byç wykonane zgodnie z procedurami i kryteriami okreÊlonymi w systemie zarzàdzania Êrodowiskiem.
● Pracownicy wykonawcy muszà odbyç przeszkolenie dotyczàce wp∏ywu ich pracy na Êrodowisko oraz polityki

proekologicznej prowadzonej przez zamawiajàcego.

Przyk∏ady klauzul dotyczàcych sposobu realizacji zamówienia

Zgodnie z dyrektywami zamawiajàcy mogà okreÊliç warunki szczególne zwiàzane z realizacjà zamówienia, z zastrze˝eniem, 
˝e sà one zgodne z prawem wspólnotowym oraz zosta∏y wskazane w og∏oszeniu o zamówieniu lub specyfikacjach. Warunki
realizacji zamówienia mogà w szczególnoÊci dotyczyç aspektów spo∏ecznych i Êrodowiskowych.

Przepisy PZP nie regulujà kwestii sposobu wykonania zamówienia. Wydaje si´, i˝ sposób ten powinien byç wskazany w SIWZ
lub we wzorze umowy przekazywanym wykonawcom razem ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia. 



powinna byç dopuszczalna.
Kryteria Êrodowiskowe nie mogà byç jedynymi, na podstawie których zamawiajàcy b´dzie dokonywa∏ wyboru ofert. Zawsze
wymagane jest bowiem kryterium ceny (zgodnie z art. 91. ust. 2. PZP). Nadajàc jednak wi´kszà wag´ kryteriom
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7. Analiza kosztów i korzyÊci 

Zielonych Zamówieƒ Publicznych

Êrodowiskowym zamawiajàcy zaznacza, ˝e preferuje rozwiàzania proekologiczne. 
Uwa˝a si´ powszechnie, i˝ wszelkie mechanizmy proekologiczne, w tym Zielone Zamówienia Publiczne, sà drogie, a p∏ynàce
z nich korzyÊci nie równowa˝à czasu i nak∏adów, jakich one wymagajà. Niniejszy rozdzia∏ ma za zadanie wskazaç, ˝e nawet
samo ekologiczne podejÊcie do okreÊlenia potrzeb zamawiajàcego mo˝e przynieÊç istotne oszcz´dnoÊci.

a. Podstawowe zasady ograniczania kosztów 

W wielu przypadkach koszty Zielonych Zamówieƒ Publicznych b´dà wydawa∏y si´ na pierwszy rzut oka wy˝sze ni˝ koszty
zamówieƒ nie uwzgl´dniajàcych kryteriów Êrodowiskowych. Je˝eli jednak weêmiemy pod uwag´ nie tylko cen´ zakupu, lecz
tak˝e ca∏oÊç kosztów, jakie nale˝y ponieÊç w ciàgu pe∏nego cyklu ˝ycia zielonego produktu lub us∏ugi, mo˝e si´ okazaç, ˝e sà
one w sumie du˝o ni˝sze ni˝ w przypadku produktów konwencjonalnych.

Aby mieç pe∏en obraz faktycznego kosztu przedmiotu zamówienia, nale˝y do ceny zakupu dodaç mi´dzy innymi: koszty
u˝ywania, utrzymania, serwisu oraz koszty utylizacji. Dlatego te˝, w d∏u˝szej perspektywie, Zielone Zamówienia Publiczne
mogà przynieÊç realne oszcz´dnoÊci finansowe. 

Istotne jest, aby nie rozpatrywaç poszczególnych produktów w oderwaniu od ca∏oÊci rynku, bowiem jeÊli koszty nabycia
okreÊlonych produktów rosnà, cz´sto sà one wyrównywane przez oszcz´dnoÊci dokonywane na innych produktach. 

Dodaç do tego mo˝na korzyÊci dla spo∏eczeƒstwa, wynikajàce z takiej formy realizowania zamówieƒ, która pozwala uniknàç
bàdê ograniczyç degradacj´ Êrodowiska naturalnego i problemów spo∏ecznych.

Dalsze oszcz´dnoÊci uzyskaç mo˝na w szczególnoÊci poprzez:
● minimalizacj´ potrzeb zakupowych – unikanie potrzeb zakupu jest najprostszà drogà do zmniejszenia kosztów

zamówieƒ i realizacji celów Êrodowiskowych;
● zamówienia wspólne – ∏àczenie zamówieƒ przez zamawiajàcych mo˝e nie tylko pomóc osiàgnàç znaczàce

oszcz´dnoÊci poprzez zmniejszenie liczby prowadzonych post´powaƒ i wykorzystanie efektu skali, lecz
jednoczeÊnie stanowiç mo˝e instrument wdra˝ania polityki Zielonych Zamówieƒ Publicznych do instytucji, które jej
do tej pory nie stosowa∏y;

● preferencje cenowe – jeÊli zamawiajàcy obawia si´ znaczàcego wzrostu kosztów w zwiàzku z formu∏owaniem
kryteriów Êrodowiskowych, wówczas okreÊla ile wi´cej jest w stanie zap∏aciç za wype∏nienie dodatkowych kryteriów
Êrodowiskowych przez danego wykonawc´. W ten sposób zamawiajàcy wskazuje, ˝e preferuje nawet dro˝sze
oferty, je˝eli tylko uwzgl´dniajà one aspekty Êrodowiskowe.

Powy˝sze zasady ograniczania kosztów, opisane zosta∏y szczegó∏owo w dalszej cz´Êci rozdzia∏u.

b. Analiza cyklu ˝ycia produktu (kalkulacji ca∏kowitych kosztów w okresie
u˝ytkowania)

Najcz´Êciej u˝ywanym argumentem przeciwko Zielonym Zamówieniom Publicznym jest ten, ˝e ekologiczne produkty sà drogie.
Jednak˝e, kiedy bli˝ej przyjrzeç si´ problemowi, okazuje si´, ˝e zarzuty te nie sà w wi´kszoÊci wypadków zgodne z prawdà.
Cz´sto zielone odpowiedniki sà dost´pne w takiej samej cenie jak standardowe produkty lub tylko nieznacznie wy˝szej. Na
przyk∏ad efektywny energetycznie sprz´t biurowy zazwyczaj nie jest dro˝szy od tego mniej efektywnego, nawet jeÊli pominiemy
kwestie redukcji kosztów ze wzgl´du na oszcz´dnoÊci w zu˝yciu energii elektrycznej. To samo odnosi si´ do ekologicznych
Êrodków czyszczàcych.

Nale˝y pami´taç, ˝e faktyczny koszt zamówienia ponoszony przez zamawiajàcego jest czymÊ wi´cej ni˝ tylko cenà zakupu.
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Dlatego, aby zdecydowaç, które rozwiàzanie jest taƒsze, nale˝y rozwa˝yç wszystkie koszty poniesione w zwiàzku
z zamówieniem przez ca∏y cykl jego ˝ycia, tj. cen´ zakupu, koszty eksploatacji, konserwacji i utylizacji produktu. Do
przeprowadzenia analizy kosztów cyklu ˝ycia (Life Cycle Costs – LCC32) bardzo przydatnym mo˝e si´ okazaç wykorzystanie
metod i narz´dzi Êrodowiskowej rachunkowoÊci zarzàdczej.
Podczas analizowania ofert Zielonego Zamówienia Publicznego, gdy zapewnimy, ˝e ukryte koszty ˝ycia produktu zostanà
wzi´te pod uwag´, oka˝e si´, ˝e zakupy zielonych produktów sà korzystne ekonomicznie. Wykres 1. przedstawia sytuacj´,
w której pomimo wy˝szych kosztów poczàtkowych (cena na wykresie), obni˝enie kosztów eksploatacji i usuni´cia
(u˝ytkowanie i odpady) powoduje, i˝ inwestycja w zielone produkty szybko si´ zwraca i jej ogólny koszt jest ni˝szy. 

Âwietnym przyk∏adem stosowania analizy kosztów cyklu ˝ycia produktu sà Êwietlówki kompaktowe. Ich cena jest od 3 do 10
razy wy˝sza od standardowych ˝arówek, jednak majà one 10 razy wi´kszà trwa∏oÊç i zu˝ywajà 4 razy mniej energii ni˝ zwyk∏e
˝arówki. Przeci´tna trwa∏oÊç Êwietlówki kompaktowej wynosi 8000 godzin pracy i w ca∏ym okresie eksploatacji powoduje
oszcz´dnoÊci, które mogà osiàgnàç do £3533 (ok. 175 z∏) w stosunku do kosztów eksploatacji zwyk∏ej ˝arówki. 

Wiele instytucji publicznych, jak równie˝ prywatnych przedsi´biorstw na ca∏ym Êwiecie stosuje analiz´ kosztów cyklu ˝ycia
produktu, aby czerpaç z tego korzyÊci ekonomiczne.  Poni˝ej trzy europejskie przyk∏ady oszcz´dnoÊci uzyskanych dzi´ki
zastosowaniu takiego podejÊcia.

32 Warto zwróciç uwag´, ˝e analiza cyklu ˝ycia (LCA) jest innym narz´dziem ni˝ analiza kosztów cyklu ˝ycia (LCC). Pierwsza odnosi si´ do oceny ca∏ego potencjalnego wp∏ywu produktu na
Êrodowisko, a druga odnosi si´ do jego ca∏kowitych kosztów, w oderwaniu od kwestii Êrodowiskowych.

33 National Energy Foundation http://www.nef.org.uk/energysaving/lowenergylighting.htm.
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c. Polityka monitorowania realnych kosztów Zielonych Zamówieƒ Publicznych

Sposób ksi´gowania stosowany w wi´kszoÊci instytucji zamawiajàcych utrudnia Êledzenie realnych kosztów zamówieƒ,
a cz´sto nawet to uniemo˝liwia. W konsekwencji, ca∏kowite koszty zamówieƒ publicznych nie sà ÊciÊle monitorowane.

Po pierwsze, koszty zamówieƒ sà rozrzucone po ca∏ym bud˝ecie (przyk∏adowo: kierownicy jednostek sektora finansów
publicznych z regu∏y sà bardziej zainteresowani tym, który departament wydaje pieniàdze, ni˝ to na co sà one wydawane).

Po drugie, bud˝ety zamawiajàcych nie sà bardzo szczegó∏owe w tym zakresie, co utrudnia rozró˝nienie pomi´dzy wydatkami
na ró˝ne grupy produktów (mo˝e poza produktami w rodzaju paliwa czy energii elektrycznej).

Brak w∏aÊciwie usystematyzowanych danych utrudnia równie˝ monitorowanie realnych kosztów zamówieƒ i tworzy
okolicznoÊci zach´cajàce zamawiajàcego do wyboru najtaƒszego produktu bez przeprowadzania analizy cyklu jego ˝ycia, ze
wzgl´du na fakt, i˝ cena zakupu jest jedynym faktycznie Êledzonym kryterium.

Dlatego wa˝nym jest, aby w ramach polityki Zielonych Zamówieƒ Publicznych instytucje wypracowa∏y i zacz´∏y wprowadzaç
w∏asne mechanizmy monitorowania realnych i ca∏kowitych kosztów zamówieƒ, z uwzgl´dnieniem kosztów u˝ywania,
utrzymania, serwisu oraz utylizacji.

d. Minimalizacja potrzeb zakupowych

Unikanie potrzeby kupowania jest najprostszà drogà do zmniejszenia kosztów zamówieƒ. 

Obowiàzek racjonalnego wydatkowania Êrodków przez zamawiajàcych powinien ich mobilizowaç do szukania nowych
rozwiàzaƒ w zakresie zaspokajania swoich potrzeb zakupowych oraz do weryfikacji decyzji o wszcz´ciu post´powania w celu
udzielenia zamówienia pod kàtem tego, czy nowy zakup jest rzeczywiÊcie niezb´dny. Zamawiajàcy powinien te˝ analizowaç

● Hamburg, Niemcy
Instytucje publiczne dokona∏y w 300 budynkach wymiany starych podwójnych lamp na nowoczesne pojedyncze, które
zapewnia∏y takà samà intensywnoÊç Êwiat∏a, lecz redukowa∏y iloÊç zu˝ywanej energii co najmniej o 50%. Efekt by∏ taki, ˝e
w ciàgu 10 lat 110 000 nowych lamp przynios∏o oszcz´dnoÊci w wysokoÊci oko∏o 10,47 mln euro. Dodatkowo spowodowa∏o
to redukcj´ zu˝ywanej energii o 4,5 mln kWh rocznie, a tym samym ograniczenie emisji CO2 o 2700 ton rocznie.34

● Zurych, Szwajcaria
Wprowadzenie papieru z recyklingu zamiast zwyk∏ego zaowocowa∏o zmniejszeniem kosztów o 125 000 euro rocznie, jak
równie˝ redukcjà wp∏ywu na Êrodowisko w postaci niewyprodukowania 41,5 ton CO2, 1.56 GWh energii elektrycznej,
44,2 ton odpadów i 2,950 m3 Êcieków.35

● Kolding, Dania
Nowy budynek szko∏y zosta∏ wybudowany zgodnie ze standardami domu pasywnego, co pozwoli∏o miastu zaoszcz´dziç
ponad 50% kosztów energii i eksploatacji.
Dom pasywny to budynek, który dla zapewnienia komfortu cieplnego mieszkaƒcom nie zu˝ywa wi´cej ni˝ 15 kWh energii na
1 m2 powierzchni u˝ytkowej. Komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne êród∏a ciep∏a (mieszkaƒcy, urzàdzenia
elektryczne, ciep∏o s∏oneczne, ciep∏o odzyskane z wentylacji), tak ˝e budynek nie potrzebuje autonomicznego, aktywnego
systemu ogrzewania. Potrzeby cieplne realizowane sà przez odzysk ciep∏a i dogrzewanie powietrza wentylujàcego budynek.
Dla porównania, zapotrzebowanie na ciep∏o dla budynków konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi oko∏o 120 kWh/
na 1 m2 w ciàgu roku. Wed∏ug szacunkowych danych koszty wybudowania budynku pasywnego sà ok. 10 % wy˝sze ni˝
w przypadku budynku standardowego.36

34 RELIEF Hamburg Status Report http://www.iclei-europe.org/fileadmin/user_upload/Procurement/RELIEF/Pioneer_cities/Hamburg_Status_Report.pdf
35 http://www3.iclei.org/egpis/egpc-156.html 
36 wg. Passivhaus Institut Darmstadt.
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wymagania stawiane nabywanym produktom, uwzgl´dniajàc potencjalne mo˝liwoÊci zwi´kszenia efektywnoÊci ich
wykorzystania. Uznanie natomiast na tym etapie procesu decyzyjnego, ˝e nowe zakupy nie sà konieczne, a wystarczajàce jest
unowoczeÊnienie lub zwi´kszenie efektywnoÊci posiadanych zasobów towarów, mo˝e wp∏ynàç korzystnie na Êrodowisko, jako
˝e prowadzi do zaoszcz´dzenia surowców naturalnych.

Na przyk∏ad centralna instytucja zamawiajàca dla Zurychu (Szwajcaria) stwierdzi∏a, ˝e wybierajàc regenerowalne tonery
o zwi´kszonej pojemnoÊci, które zawierajà o 30% wi´cej tuszu, ni˝ te standardowo umieszczone w sprz´cie, oszcz´dza dzi´ki
temu 30% kosztów.37

Praktyka dowodzi, ˝e takie strategie ∏àczà si´ ze znaczàcymi oszcz´dnoÊciami, co pokazujà dzia∏ania wielu instytucji
i przedsi´biorstw na ca∏ym Êwiecie. Na przyk∏ad w ramach programu „Oszcz´dnoÊç pieni´dzy i surowców z ekologicznymi
materia∏ami biurowymi”, dzi´ki wprowadzeniu systemu „drukowanie na ˝àdanie”, Zurych osiàgnà∏ w pierwszym roku
oszcz´dnoÊci na magazynowaniu i utylizacji w wysokoÊci 100 000 CHF (ok. 240 000 z∏) i 200 000 CHF w nast´pnych latach.39

Kolejnym przyk∏adem op∏acalnoÊci takiego podejÊcia jest miasto Wiener Neustadt (Austria), któremu uda∏o si´ zredukowaç
o 30% koszty us∏ug sprzàtania. W 1996 roku Wiener Neustadt rozpocz´∏o program nakierowany na redukcj´ ryzyka
ekologicznego zwiàzanego z konwencjonalnymi metodami sprzàtania.40

37 RELIEF Zürich Status Report
http://www.iclei-europe.org/fileadmin/user_upload/Procurement/RELIEF/Pioneer_cities/Zürich_Status_Report.pdf 

38 Opracowano na podstawie „Waste at Work: Prevention strategies for the bottom line”  http://www.informinc.org/
39 http://www3.iclei.org/egpis/egpc-156.html 
40 http://www3.iclei.org/egpis/egpc-159.html 

● W pierwszej kolejnoÊci unikanie wykorzystania materia∏ów, niedoprowadzanie do potrzeby zakupu
produktów; na przyk∏ad wykorzystanie poczty e-mail zamiast tradycyjnych papierowych notatek urz´dowych mo˝e
znacznie zmniejszyç zu˝ycie papieru i jednoczeÊnie przynieÊç oszcz´dnoÊci na kosztach zakupu, segregowania,
przechowywania i usuwania.

● Ograniczenie iloÊci materia∏ów potrzebnych do zrealizowania zadania (takich jak np. opakowania u˝ywane przy
transporcie) redukuje potrzeb´ recyklingu lub usuni´cia takich materia∏ów kiedy nie sà ju˝ one potrzebne.

● Kupowanie produktów, które sà trwa∏e, mo˝liwe do naprawienia i modyfikowalne. Poniewa˝ w przypadku takich
produktów potrzeba ich zastàpienia pojawia si´ rzadziej, redukuje to zarówno iloÊç odpadów, jak i energii oraz materia∏ów
potrzebnych do wytworzenia nowych produktów. Takie podejÊcie obni˝a jednoczeÊnie koszty zakupu oraz utylizacji.

● Usprawnienie systemów magazynowania, zaopatrzenia i zarzàdzania zapasami pomaga ograniczyç iloÊç
produktów, które si´ zestarza∏y, i przez to sà niezdatne do u˝ycia, jak równie˝ zmniejszyç koszty administracji, transportu
i dystrybucji.

● Kupowanie produktów du˝ymi partiami w skoncentrowanej formie, kiedy to tylko mo˝liwe zmniejsza iloÊç
odpadów zwiàzanych z pakowaniem i transportem oraz odsuwa w czasie potrzeb´ zakupu nowych produktów.

● Wykorzystanie leasingu (lub zakupu us∏ug) zamiast nabywania produktu; na przyk∏ad leasing mebli biurowych,
samochodów lub cz´Êci sprz´tu, który u˝ywany jest tylko okazjonalnie, mo˝e wyeliminowaç koniecznoÊç zakupu,
a w zwiàzku z tym konserwacji i utylizacji produktu, jednoczeÊnie minimalizujàc wp∏yw na Êrodowisko.

● Szkolenia dla pracowników na temat bardziej efektywnego korzystania z urzàdzeƒ; na przyk∏ad szkolenie
z wykorzystania energooszcz´dnych funkcji sprz´tu biurowego pomo˝e zredukowaç koszty zakupu energii

● Opóênianie wymiany produktów tak d∏ugo jak to mo˝liwe instytucja, która u˝ywa produktów tak d∏ugo jak one
w∏aÊciwie funkcjonujà uzyskuje najwi´kszà op∏acalnoÊç zakupów.

● Zapewnienie, aby na koniec ˝ycia produktu uzyskaç za niego maksymalnà wartoÊç. Dost´pnych jest coraz wi´cej
metod pozbywania si´ zu˝ytych produktów, poczàwszy od producentów tekstyliów, którzy oferujà programy recyklingu
u˝ywanych dywanów, a skoƒczywszy na firmach, które poddajà renowacji i odsprzedajà u˝ywany sprz´t biurowy,
wykorzystujà jego cz´Êci w innym sprz´cie lub odzyskujà z niego cenne surowce.

Przyk∏ady minimalizowania potrzeb zakupowych38
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Program realizowany by∏ w nast´pujàcych etapach:
● Analiza sytuacji: lokalna firma sprzàtajàca zosta∏a poproszona o ocen´  ówczesnej sytuacji dotyczàcej sprzàtania.

Ocena obejmowa∏a okreÊlenie powierzchni obszarów do sprzàtania, stopnia zabrudzenia, istniejàcego sprz´tu 
do sprzàtania i chemicznych Êrodków czyszczàcych, sposobów sprzàtania itp. Ocena ta zosta∏a nast´pnie u˝yta jako
podstawa do nowych zamówieƒ.

● OkreÊlenie i wdro˝enie konkretnych dzia∏aƒ: takie podejÊcie oznacza∏o zmniejszenie powierzchni obszarów do
sprzàtania, wykorzystanie alternatywnych metod sprzàtania (np. mechanicznych) i wprowadzanie dok∏adnych
systemów dok∏adnego dozowania Êrodków czyszczàcych.  

● Szkolenia pracowników: personel zosta∏ przeszkolony w zakresie odpowiedzialnego ekologicznie wykorzystania
produktów do sprzàtania. Tematy szkoleƒ obejmowa∏y Êrodowiskowe kryteria w zakupach; alternatywne metody
sprzàtania; instrukcje dotyczàce celowoÊci dozowania, informacje na temat szkodliwoÊci okreÊlonych produktów
dla zdrowia i Êrodowiska. Efektem takich szkoleƒ by∏a np. zmiana podejÊcia pracowników, którzy wczeÊniej 
w sposób rozrzutny stosowali Êrodki czyszczàce, opierajàc si´ na b∏´dnym za∏o˝eniu, ˝e u˝ycie wi´kszej iloÊci Êrodka
czyszczàcego oznacza lepszy efekt.

● Monitorowanie rezultatów programu: centralna instytucja zamawiajàca sprawdza∏a zu˝ycie i asortyment Êrodków
czyszczàcych i wyposa˝enia do sprzàtania, natomiast lokalna firma sprzàtajàca monitorowa∏a obszar obj´ty
us∏ugami porzàdkowymi i potrzeby odnoÊnie do materia∏ów niezb´dnych do jego sprzàtania.  

Rezultaty i efekty: negatywny wp∏yw sprzàtania na Êrodowisko zosta∏ znaczàco zmniejszony przez ograniczenie zu˝ycia
materia∏ów wykorzystywanych do sprzàtania o 20-30%. Zmotywowany i wyedukowany personel kontynuuje wspieranie
ochrony Êrodowiska. 

Od strony finansowej dzia∏ania podj´te w ramach realizacji projektu zaowocowa∏y oszcz´dnoÊciami w wysokoÊci ponad 30%
rocznych kosztów sprzàtania danego obszaru.

e. Wspólne zamówienia 

Wiele podmiotów zamawiajàcych, szczególnie w sektorze finansów publicznych, kupuje podobne produkty i us∏ugi.
Nabywajàc je we wspólnie prowadzonym post´powaniu i wspólnie udzielajàc zamówienia, zamawiajàcy mogà odnieÊç wiele
korzyÊci: zgodnie z zasadà, – im wi´cej us∏ug, dostaw i robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia, tym lepsze warunki
zakupu mo˝na uzyskaç.  

Wspólne zamówienia przynieÊç mogà korzyÊci:
● finansowe – ∏àczenie akcji zakupowych znacznie zwi´ksza iloÊç kupowanych produktów, a przez to pozycj´

zamawiajàcego na rynku. Prowadzi to do sk∏adania bardziej atrakcyjnych ofert przez dostawców, którzy mogà
wykorzystaç efekt skali. Dla wielu niedu˝ych zamawiajàcych korzyÊci wynikajàce z takiego podejÊcia mogà byç

Nie tylko instytucje publiczne korzystajà ze strategii minimalizowania potrzeb zakupowych. Dobrym przyk∏adem sà tutaj
korporacje, które w ten sposób szukajà oszcz´dnoÊci, a polityka ochrony Êrodowiska pomaga im budowaç w oczach
konsumentów wizerunek instytucji przyjaznej Êrodowisku:

● BellSouth Telecommunications zredukowa∏ zu˝ycie papieru o 590 ton i koszty jego zakupu o 535 000 dolarów dzi´ki
rozpocz´ciu dwustronnego druku rachunków dla klientów.

● Bell Communications zaoszcz´dzi∏ 50 000 dolarów na kosztach zakupu i 5 000 dolarów na kosztach usuwania
odpadów dzi´ki zastàpieniu jednorazowych tac obiadowych przez tace wielokrotnego u˝ytku.

● Bank of America zanotowa∏ oszcz´dnoÊci poprzez unikni´cie 70 procent kosztów zwiàzanych z remontem, burzeniem
i usuwaniem odpadów dzi´ki wykorzystaniu systemu Êcian modu∏owych za ka˝dym razem kiedy nabyte od niego biura sà
rekonfigurowane.
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znaczàce;
● w zakresie kosztów administracyjnych – suma pracy wykonanej dla grupy instytucji zamawiajàcych przy

przygotowaniu i realizacji przetargu jest mniejsza w przypadku jednego wspólnego zamówienia ni˝ wielu
pojedynczych zamówieƒ. WysokoÊç oszcz´dnoÊci zale˝y od rodzaju organizowanego zamówienia wspólnego;

● w zakresie umiej´tnoÊci i wiedzy specjalistycznej – ∏àczenie akcji zakupowych wielu zamawiajàcych
umo˝liwia równie˝ sumowanie ró˝nych umiej´tnoÊci i wiedzy specjalistycznej tych podmiotów. Wiedza
specjalistyczna w zakresie zamówieƒ publicznych jest trudna do uzyskania i nie wszystkie instytucje zamawiajàce
majà w tym zakresie mo˝liwoÊç rozwini´cia umiej´tnoÊci na wysokim poziomie. Dlatego mniejsi zamawiajàcy
powinni mieç mo˝liwoÊç czerpania korzyÊci z wiedzy posiadanej przez fachowy personel tych wi´kszych. Takie
podejÊcie jest szczególnie u˝yteczne wówczas, kiedy przedmiotem zamówienia sà nowoczesne produkty i us∏ugi,
których badanie mo˝e byç bardzo czasoch∏onne. Jednak˝e, kiedy doÊwiadczenie/umiej´tnoÊci ró˝nych instytucji
uzupe∏niajà si´, mogà si´ one podzieliç pracà.

Powy˝sze argumenty odnoszà si´ oczywiÊcie do ka˝dej formy zamówieƒ, nie tylko do zamówieƒ zielonych.

Wspólne zamówienia stanowiç mogà efektywny sposób zach´cenia rynku do oferowania produktów i us∏ug bardziej
przyjaznych Êrodowisku oraz pomagaç w obni˝eniu kosztów wprowadzenia
Zielonych Zamówieƒ Publicznych w danej instytucji, na przyk∏ad poprzez: 

● polityk´ otwartych drzwi dla wprowadzania Zielonych
Zamówieƒ Publicznych – w instytucjach, w których jest niewielka
wiedza lub wsparcie dla Zielonych Zamówieƒ Publicznych, nak∏anianie
jej wewn´trznych wydzia∏ów do uczestniczenia w Zielonych
Zamówieniach Publicznych centralnych poprzez wskazanie na
mo˝liwoÊç ograniczenia kosztów mo˝e byç efektywnym sposobem
upowszechnienia Zielonych Zamówieƒ Publicznych w tej instytucji;

● wspieranie rozwiàzaƒ innowacyjnych w zakresie ochrony
Êrodowiska – dzi´ki hurtowym zakupom instytucje mogà kreowaç
poda˝, dajàc tym samym impuls do wprowadzania nowych, bardziej
ekologicznych produktów i us∏ug na rynek;

● zmniejszenie cen produktów i us∏ug przyjaznych Êrodowisku
– kreowanie zapotrzebowania na dany rodzaj produktów czy us∏ug
zwi´ksza ich poda˝, co prowadzi do obni˝enia ich ceny. Dotyczy to 
w szczególnoÊci tych produktów, które nie sà jeszcze dobrze osadzone

41 2nd Joint Procurement Report
http://www.iclei-europe.org/fileadmin/user_upload/Procurement/LEAP2/2nd_JP__report_final.pdf.pdf 

42 http://www.iclei-europe.org/fileadmin/user_upload/Procurement/LEAP2/295FG_Tool_D.pdf 

● Amaroussion, Grecja
Gmina Amaroussion og∏osi∏a wspólnie z innymi 6 podmiotami publicznymi ∏àczny przetarg na zakup papieru z recyklingu.
Produkt ten mia∏ spe∏niaç wysokie wymagania zwiàzane z ochronà Êrodowiska. Ze wzgl´du na t´ charakterystyk´ istnia∏o
prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dzie on dro˝szy ni˝ papier konwencjonalny. Aby zminimalizowaç cen´, postanowiono wykorzystaç
efekt skali i zorganizowaç wspólne post´powanie. W przetargu wy∏oniono ofert´ spe∏niajàcà surowe kryteria ekologiczne.
JednoczeÊnie uda∏o si´ uzyskaç cen´ znaczàco ni˝szà w stosunku do ceny, za jakà ka˝dy z podmiotów dokonywa∏by zakupu
oddzielnie: zamiast 2.90€, otrzymano cen´ 2.34€. Cena ta okaza∏a si´ nawet ni˝sza ni˝ cena zakupu papieru
konwencjonalnego w innych gminach. Ponadto uzyskano korzyÊci Êrodowiskowe. Wzros∏y te˝ ÊwiadomoÊç oraz
zainteresowanie Zielonymi Zamówieniami Publicznymi wÊród innych podmiotów publicznych.41

● Vorarlberg, Austria
Urzàd ekozamówieƒ w Vorarlberg utworzony zosta∏ w 2001 roku, aby umo˝liwiç dokonywanie wspólnych zamówieƒ dla 
80 lokalnych instytucji w regionie Vorarlberg, skupiajàc si´ na organizacji przetargów na produkty przyjazne Êrodowisku.
W rezultacie uzyskano oszcz´dnoÊci finansowe dochodzàce do 30% oraz oszcz´dnoÊci w zakresie kosztów administracyjnych
do 60%. Urzàd ten jest finansowany z niewielkiej prowizji pobieranej od ka˝dego zamówienia.42
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na rynku;
● wprowadzenie nowych produktów na rynek krajowy – zarówno cena jak i dost´pnoÊç ekologicznych produktów

ró˝nià si´ znaczàco w poszczególnych paƒstwach. Realizowanie zamówieƒ  du˝ych iloÊciowo, poprzez kreowanie
konkurencji, mo˝e zach´ciç dostawców do wprowadzenia nowych produktów dost´pnych w innych paƒstwach
oraz do zmiany strategii cenowej. Wykorzystanie zielonych specyfikacji technicznych, które zosta∏y z powodzeniem
wykorzystane w innych krajach europejskich, jest skutecznym sposobem na tworzenie rynku dla takich produktów;

● standaryzacja wymagaƒ Êrodowiskowych – im bardziej wymagania Êrodowiskowe sà zestandaryzowane, tym
∏atwiej dostawcom je spe∏niç. Zamówienia wspólne mogà byç dobrym narz´dziem do promocji wi´kszej
standaryzacji;

● wykorzystanie synergii wiedzy specjalistycznej -  poziom umiej´tnoÊci i wiedzy specjalistycznej w zakresie udzielania
zamówieƒ publicznych, nie tylko tych zielonych, ró˝ni si´ znacznie pomi´dzy instytucjami zamawiajàcymi. Wspólne
zamówienia ∏àczàc doÊwiadczenia i wiedz´ ró˝nych instytucji pozwalajà na osiàgni´cie efektu synergii i skutkujà
lepszymi zakupami;

● zach´canie dostawców do opracowywania
nowych produktów lub inwestowania w nowe,
mniej szkodliwe dla Êrodowiska technologie.
Odnosi si´ to w szczególnoÊci do przypadków
kiedy dostawca b´dzie mia∏ zagwarantowany
kontrakt d∏ugoterminowy na du˝e iloÊci danego
produktu, a taka sytuacja jest ma∏o
prawdopodobna przy zamówieniu pojedynczej
instytucji.

Wa˝ne:
Przepis art. 16. PZP daje zamawiajàcym mo˝liwoÊç wspólnego
przeprowadzania post´powania oraz wspólnego udzielania 
zamówienia. Mo˝liwoÊç udzielenia wspólnego zamówienia 
uzale˝niona jest wy∏àcznie od decyzji samych zainteresowanych. 
W przypadku wspólnego zamówienia efekt ekologiczny 
i ekonomiczny wyst´puje ju˝ na etapie prowadzenia post´powania
(zamawiajàcy ponoszà nak∏ady na przeprowadzenie 
tylko jednego post´powania). 
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Wykres 2. Zastosowanie limitu wzrostu ceny w kryteriach oceny oferty przetargowej.

43 Zgodnie z art. 91 ust. 4 PZP: „Je˝eli nie mo˝na wybraç oferty najkorzystniejszej ze wzgl´du na to, ˝e dwie lub wi´cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert
zamawiajàcy spoÊród tych ofert wybiera ofert´ z najni˝szà cenà”.

f. Zapewnienie konkurencyjnej ceny zakupu a preferencje cenowe

JeÊli dla konkretnego produktu lub us∏ugi przeprowadzenie analizy cyklu ˝ycia nie jest mo˝liwe, a „zielone” odpowiedniki tych
produktów/us∏ug sà du˝o dro˝sze, nale˝y rozwa˝yç  wykorzystanie wag poszczególnych kryteriów oceny ofert. Mo˝na bowiem
w ten sposób ustanowiç akceptowalny dla zamawiajàcego limit wzrostu ceny za produkt bardziej przyjazny  Êrodowisku od
produktu najtaƒszego. 

Taka preferencja cenowa (oparta o jasno zdefiniowane i przejrzyste kryteria) polega na okreÊleniu procentu kosztów, jakie
zamawiajàcy jest gotowy dodatkowo ponieÊç na zakup produktu bardziej przyjaznego Êrodowisku. W tym celu zamawiajàcy
ustanawia okreÊlonà liczb´ punktów za kryteria Êrodowiskowe w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiajàcy okreÊla
jednoczeÊnie jak du˝à wag´ (znaczenie) majà dla niego kryteria pozacenowe, a w tym te o charakterze Êrodowiskowym. 

Na przyk∏ad w og∏oszeniu o zamówieniu kryteria oceny dopuszczajà uzyskanie maksymalnie 100 punktów za ofert´, w ramach
których mo˝na uzyskaç maksymalnie 5 punktów za spe∏nienie kryteriów Êrodowiskowych i maksymalnie 95 punktów za cen´.
Przyjmujàc, ˝e wzrost ceny o 5% powy˝ej najtaƒszej oferty skutkuje odj´ciem 5 punktów w kategorii ceny, wszystkie produkty,
które uzyska∏y 5 punktów za spe∏nienie kryteriów Êrodowiskowych, ale kosztujà ponad 5% wi´cej od ich najtaƒszego
ekwiwalentu, nie b´dà mia∏y szans na uzyskanie zamówienia.43 Dzi´ki takiemu mechanizmowi zamawiajàcy mo˝e byç pewien,
˝e nie zap∏aci wi´cej ni˝ 5% za produkt bardziej przyjazny Êrodowisku. Wykres 2 przedstawia obrazowo metod´ takiej
kalkulacji.





Niniejsza cz´Êç podr´cznika ma charakter praktyczny i u∏atiwç powinna jego u˝ytkownikom przygotowanie dokumentacji
i udzielanie Zielonego Zamówienia Publicznego. Omówiono w niej realizacj´ procesu Zielonych Zamówieƒ Publicznych w po-
szczególnych sektorach, w których planowane sà inwestycje zawarte w programach operacyjnych Innowacyjna Gospodarka
oraz Infrastruktura i Ârodowisko. 
W kolejnych rozdzia∏ach przedstawiona zosta∏a specyfika regulacji dotyczàcych danego sektora oraz przyk∏ady konkretnych
zrealizowanych w nim projektów z wykorzystaniem prezentacji wybranych propozycji kryteriów specyfikacji oraz oceny ofert.

W wi´kszoÊci instytucji publicznych zamawiajàcych prace budowlane i remontowe konsumujà znaczàcà cz´Êç ca∏oÊci rocznych
wydatków (w niektórych przypadkach nawet ponad 50%). Dodatkowo koszty eksploatacyjne budynków publicznych takie jak
ogrzewanie, wentylacja, elektrycznoÊç, odpady, ciep∏a i zimna woda majà równie˝ pokaêny udzia∏ w bud˝etach tych instytu-
cji. Bioràc to pod uwag´ jak równie˝ fakt, i˝ du˝a iloÊç prac budowlanych jest finansowana ze Êrodków publicznych, nie mo˝-
na nie zauwa˝yç mo˝liwoÊci wp∏ywania przez instytucje zamawiajàce na rynek Zielonych Zamówieƒ Publicznych.

a. G∏ówne obszary wp∏ywu na Êrodowisko
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8. Projekty infrastrukturalne (budowlane)

Wp∏yw na Êrodowisko Propozycja ograniczenia wp∏ywu

Wysokie zu˝ycie energii na ogrzewanie, klimatyzacj´, wentylacj´,
ciep∏à wod´ i inne, skutkujàce emisjà CO2

Wymaganie wysokich standardów efektywnoÊci energetycznej.

Promowanie rozwiàzaƒ poprawiajàcych warunki klimatyczne
wn´trz oraz mikroklimatu wokó∏ budynków.

Popieranie wykorzystywania przez budynek energii odnawialnej
(panele s∏oneczne, kot∏y na biomas´)

Zu˝ycie zasobów naturalnych Popieranie wykorzystania zasobów pozyskanych w sposób
przyjazny Êrodowisku.

Popieranie wykorzystania nietoksycznych materia∏ów budowlanychEmisja substancji toksycznych podczas produkcji bàdê utylizacji

materia∏ów budowlanych, prowadzàca do zanieczyszczenia

powietrza, wody i gruntów.

Negatywny wp∏yw na zdrowie u˝ytkowników budynku z powodu

materia∏ów budowlanych zawierajàcych substancje toksyczne

Popieranie wykorzystania nietoksycznych materia∏ów budowlanych



Sektor budowlany jest najwi´kszym konsumentem energii i zasobów, dlatego zamówienia publiczne majàce za przedmiot
obiekty budowlane majà kluczowe znaczenie dla polityki zrównowa˝onego rozwoju w Polsce i w ca∏ej Unii Europejskiej.
Spowodowane jest to równie˝ wp∏ywem na Êrodowisko, jaki majà prace konstrukcyjne oraz sam budynek w ca∏ym cyklu je-
go ˝ycia. 

I. Energia

Sektor mieszkaniowy i us∏ugowy, którego g∏ównà cz´Êç stanowià budynki, konsumuje ponad 40 % energii koƒcowej we
Wspólnocie, przy czym sektor u˝ytkowy jest odpowiedzialny za oko∏o 1/3 tego zu˝ycia. JednoczeÊnie zapotrzebowanie na
energi´ stale roÊnie, a tendencja ta prowadzi do wzrostu emisji dwutlenku w´gla. 

Szacuje si´, ˝e co najmniej 1/5 powy˝szego zu˝ycia energii mog∏aby zostaç wyeliminowana, co prowadzi∏oby do redukcji emi-
sji o 340 milionów ton CO2 rocznie46. G∏ównymi obszarami zu˝ycia energii przez budynki sà ogrzewanie, ch∏odzenie, wenty-
lacja, ciep∏a woda oraz elektrycznoÊç. JednoczeÊnie dochodziç mo˝e do strat energii, co przedstawia poni˝szy wykres.
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èród∏o: Eurostat, Grudzieƒ 2007

˚ród∏o: http://www.basf.pl/_itemserver/aktualnosci/nowe-info/Material_informacyjny_NAPE.pdf

Wykres 3. Koƒcowe zu˝ycie energii dla UE 2544 (Mtoe45) Rok 2005
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44 EU IN FIGURES 2007 – Directorate – General for Energy and Transport.
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/pocketbook/doc/2007/2007_energy_en.pdf 

45 Million Tons of Oil Equivalent – Miliony ton ekwiwalentu ropy.
46 Task Group 2 Final Report: Energy efficiency in buildings.



Nale˝y pami´taç, ˝e zu˝ycie energii zmienia si´ w cyklu ˝ycia obiektów budowlanych.

Bioràc powy˝sze pod uwag´, przy projektowaniu budynku przyjaznego Êrodowisku nale˝y przede wszystkim skupiç si´ na je-
go efektywnoÊci energetycznej. Przeprowadzone analizy wykazujà, ˝e zwi´kszenie efektywnoÊci energetycznej powoduje
zmniejszenie emisji CO2 oraz kosztów energii nawet do 42%. Ponadto olbrzymi potencja∏ do zwi´kszenia efektywnoÊci ener-
getycznej tkwi w odnawianiu ju˝ istniejàcych budynków.

II. Materia∏y budowlane

Materia∏y budowlane wywierajà co najmniej dwojaki wp∏yw na Êrodowisko. Z jednej strony sam proces wydobywczo-wytwór-
czy poszczególnych materia∏ów mo˝e powodowaç znaczne zu˝ycie energii, emisj´ substancji szkodliwych, a tak˝e zu˝ycie za-
sobów nieodnawialnych. Z drugiej strony – wa˝ny dla Êrodowiska jest dobór i wykorzystanie stosownych materia∏ów budow-
lanych w konkretnej inwestycji. 

Ogólnie przyjmuje si´, ˝e roboty budowlane zu˝ywajà, liczàc wagowo, wi´cej surowców (oko∏o 50%) ni˝ jakikolwiek inny sek-
tor przemys∏u i powodujà powstawanie najwi´kszej iloÊci odpadów (oko∏o 50%)47. Obecnie istnieje oko∏o 20 000 rodzajów
ró˝nych materia∏ów budowlanych, z których ka˝dy ma innà charakterystyk´ i wywo∏uje inny wp∏yw na Êrodowisko. 

W zwiàzku z powy˝szym nale˝y zwróciç uwag´ na sposób, w jaki materia∏y sà wydobywane/wytwarzane, a nast´pnie wyko-
rzystywane w projektach infrastrukturalnych. Przyk∏adowo, zastosowanie odpowiednich materia∏ów w budynkach mo˝e przy-
czyniç si´ nie tylko do wzrostu wydajnoÊci energetycznej budynku, ale tak˝e zagwarantowaç po˝àdany poziom ochrony Êro-
dowiska naturalnego oraz korzystne dla dobrego samopoczucia i zdrowia cz∏owieka parametry budynków. 

JednoczeÊnie nale˝y te˝ pami´taç, ˝e nawet w przypadku projektów w zamierzeniu zdecydowanie przyjaznych Êrodowisku, nie
ka˝dy materia∏ sam w sobie musi mieç takà charakterystyk´. Takie odst´pstwo b´dzie usprawiedliwione, je˝eli zastosowanie ta-
kiego w∏aÊnie wyrobu oka˝e si´ konieczne do uzyskania proÊrodowiskowych skutków na wi´kszà skal´. Na przyk∏ad: konkret-
ne okno mo˝e nie byç szczególnie przyjazne Êrodowisku, ale sposób, w jaki zostanie u˝yte w budynku, mo˝e przyczyniç si´ do
zwi´kszenia dost´pnoÊci Êwiat∏a zimowego i ograniczenia dost´pu Êwiat∏a letniego, co jest skutkiem po˝àdanym i poÊrednio
prowadzàcym do ograniczenia zu˝ycia energii. 
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Wykres 5. Elementy zu˝ycia energii podczas 50-letniego cyklu ˝ycia typowego budynku w Kanadzie

47 Task 1 Final Report: Environmentally Friendly Construction Materials.



b. Uwzgl´dnianie zielonych kryteriów na ró˝nych etapach realizacji projektów 
infrastrukturalnych

Zamówienia publiczne na realizacj´ projektów budowlanych stwarzajà wiele mo˝liwoÊci w∏àczania kryteriów Êrodowiskowych
do dokumentów przetargowych, jako ˝e obejmujà one zarówno opracowanie projektu architektonicznego, prace konstrukcyj-
ne, wyposa˝enie budynku (ogrzewanie, klimatyzacj´, wentylacj´, dostarczanie ciep∏ej wody, systemy elektryczne), jak i dostar-
czenie ró˝nych materia∏ów i us∏ug.

Poni˝sza tabela pokazuje typowe etapy prac przy realizacji projektów budowlanych, jednak˝e mogà si´ one ró˝niç w zale˝no-
Êci od konkretnego projektu. Co istotne, poziom szczegó∏ów technicznych dotyczàcych finalnej konstrukcji, a w zwiàzku z tym
dok∏adnoÊç kalkulacji efektywnoÊci energetycznej lub iloÊci wykorzystania „zielonych” materia∏ów roÊnie z etapu na etap.

c. Standardy dotyczàce projektów infrastrukturalnych przyjaznych Êrodowisku

Zarówno na poziomie mi´dzynarodowym, europejskim jak i krajowym istniejà standardy, które odnoszà si´ do poszczególnych
etapów realizacji projektów infrastrukturalnych. 

Ogólnà ram´ dla oceny, czy budynki przyjazne sà Êrodowisku, zawiera mi´dzynarodowa norma ISO/TS 21931:2006. Identyfi-
kuje i opisuje ona zagadnienia, które muszà byç wzi´te pod uwag´ podczas dokonywania oceny wydajnoÊci ekologicznej w∏a-
ÊciwoÊci nowych lub ju˝ istniejàcych budynków na etapie ich projektowania, budowania, odnawiania i rozbiórki. 
Norma ISO 16813:2006 odnosi si´ z kolei do proÊrodowiskowego projektowania budynków, uwzgl´dniajàcego w szczególno-
Êci mo˝liwoÊç stworzenia zdrowego klimatu w budynkach i ochron´ Êrodowiska dla przysz∏ych pokoleƒ. Pozwala ona oceniç
proponowany projekt pod kàtem jakoÊci powietrza wewnàtrz budynku, komfortu cieplnego, akustycznego, wizualnego, wy-
dajnoÊci energetycznej i systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). 

W Unii Europejskiej standaryzacja dotyczy przede wszystkim materia∏ów wykorzystywanych w inwestycjach infrastrukturalnych,
o czym poni˝ej. 

Podobna standaryzacja obowiàzuje równie˝ w Polsce. Jest ona przyjmowana przez Polski Komitet Normalizacyjny48. 
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1. Opracowanie
za∏o˝eƒ dla projektu

Jest to najwa˝niejszy etap w zamówieniach na obiekty budowlane. Na specyfikacji przygotowanej na tym
etapie bazujà wszystkie kolejne fazy, stàd te˝ mo˝liwoÊci umieszczenia kryteriów Êrodowiskowych w tej
fazie sà najwi´ksze. Instytucja zamawiajàca mo˝e okreÊliç w specyfikacji kryteria dla:
● po∏o˝enia i kierunku ustawienia budynku
● kosztów
● rozmiarów (np. plan rozmieszczenia pomieszczeƒ)
● projektu, np. wybór konstrukcji (lekka czy ci´˝ka)
● materia∏ów, które b´dà u˝ywane
● standardów dla efektywnoÊci energetycznej budynków, np. punktów odniesienia dla ogrzewania

i ch∏odzenia, wykorzystania przez budynek odnawialnych êróde∏ energii

● wybór architekta – post´powanie w celu wy∏onienia architekta, który wykona prace projektowe
● wybór wst´pnego projektu (w∏àczajàc w to wst´pny wybór m.in. materia∏ów budowlanych, 

konstrukcji)

2. Wst´pny projekt,
wybór architekta

Koƒcowy projekt do przedstawienia w∏aÊciwemu organowi w celu uzyskania pozwolenia na budow´
(okreÊlenie m.in. materia∏ów budowlanych, konstrukcji)

3. Projekt do uzyskania
pozwolenia

Ostateczny wybór konstrukcji, materia∏ów budowlanych, instalacji wewn´trznych budynku jako podstawy
do organizacji przetargu na roboty budowlane

4. Wdro˝enie projektu

Wybór w post´powaniu przetargowym firmy budowlanej, która b´dzie realizowaç prace zgodnie
z planem wdro˝enia; etap ten powinien zapewniaç Êrodki do monitorowania efektywnoÊci energetycznej
i spe∏niania kryteriów Êrodowiskowych

5. Prace konstrukcyjne
i wykonanie instalacji
budynku 



I. Materia∏y przyjazne Êrodowisku

Zasadniczym dokumentem europejskim, który odnosi si´ do kwestii materia∏ów budowlanych jest Dyrektywa Rady
89/106/EWG z 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do wyrobów budowlanych49. Zgodnie z tym dokumentem paƒstwa cz∏onkowskie
muszà podjàç wszelkie Êrodki, aby wprowadzane na rynek produkty budowlane by∏y u˝yteczne, tzn. wskazywa∏y na to, ˝e
obiekty, w których majà byç wbudowane, wmontowane, wykorzystane lub instalowane b´dà spe∏niaç zasadnicze wymaga-
nia, do których nale˝y mi´dzy innymi: higiena, zdrowie, ochrona Êrodowiska. Zgodnie z tym wymogiem budynek musi byç
zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby nie stanowi∏ zagro˝enia dla higieny, zdrowia mieszkaƒców lub sàsiadów,
w szczególnoÊci przez:

● emisj´ szkodliwych gazów;
● obecnoÊç szkodliwych czàsteczek lub gazów w powietrzu;
● emisj´ szkodliwego promieniowania;
● zanieczyszczanie lub zatruwanie wody lub gruntów;
● wadliwà eliminacj´ odpadów sta∏ych lub p∏ynnych;
● obecnoÊç wilgoci w cz´Êci budynku lub na jego powierzchni.

Interpretacja powy˝szego wymogu jest zawarta w Dokumencie Interpretacyjnym nr 350. Zgodnie z nim wp∏yw produktów bu-
dowlanych na Êrodowisko powinien byç rozwa˝any na ka˝dym etapie ˝ycia, w tym na poziomie wydobycia surowców, pro-
dukcji, konstrukcji, u˝ytkowania, rozbiórki i pozbycia si´. 
Na tej podstawie CEN ma opracowaç oko∏o 600 standardów. Cz´Êç z nich jest ju˝ dost´pna na stronie internetowej CEN51.

W Polsce stosowne regulacje zawarte sà w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych52. 

Ponadto przydatne dla ustalenia specyfikacji technicznej materia∏ów budowlanych mogà byç tzw. deklaracje ekologiczne (Envi-
ronmental Produkt Declaration – EPD). 

Na poziomie mi´dzynarodowym kwestii tej dotyczy norma ISO 21930: 2007. Zawiera ona zasady i wymagania stawiane pro-
duktom budowlanym. W ten sposób norma ta uzupe∏nia bardziej ogólnà (omówionà powy˝ej) norm´ ISO 14025 oraz norm´
ISO 14020. 

EPD jest narz´dziem szczególnie pomocnym, poniewa˝ pozwala na zintegrowanie informacji dotyczàcej LCA. Ogólnà meto-
dologi´ przeprowadzania LCA opisuje standard ISO 14040. 

W po∏owie roku 2008 ma pojawiç si´ norma europejska (EN) dotyczàca horyzontalnego standardu odnoszàcego si´ do meto-
dologii LCA dla produktów/materia∏ów budowlanych. 

II. Najlepsze dost´pne techniki

Najlepsze dost´pne techniki (BAT) dotyczà raczej procesu produkcyjnego poszczególnych materia∏ów budowlanych ni˝ samych
wyrobów. Aktualny ich opis mo˝na znaleêç w dokumentach referencyjnych BREF. Z opracowanych do tej pory dla sektora bu-
dowlanego szczególnie wa˝ne sà dokumenty referencyjne poÊwi´cone:

● przemys∏owi cementowemu i wapiennemu (grudzieƒ 2001);
● przemys∏owi szklarskiemu (grudzieƒ 2001);
● przemys∏owi ceramicznemu (sierpieƒ 2007);
● przemys∏owi celulozowo-papierniczemu (grudzieƒ 2001);
● przemys∏owi produkcji i przetwórstwa ˝elaza i stali (grudzieƒ 2001).

III. Charakterystyka energetyczna obiektów budowlanych

Zwi´kszenie wydajnoÊci energetycznej budynków mo˝e pozwoliç znaczàco zmniejszyç zu˝ycie energii w Unii Europejskiej. Aby
to osiàgnàç cel 16 grudnia 2002 roku zosta∏a przyj´ta Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie cha-
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49 Dz. U. L 40 z 11.2.1989, s.12.
50 http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/intdoc/idoc3.htm.
51 http://www.cen.eu/cenorm/standards_drafts/onlinecataloguewithlinkstomembers/index.asp 
52 Dz. U. z 2004 roku, Nr 92, Poz. 881.



rakterystyki energetycznej budynków. Jej g∏ównym celem jest zapewnienie, i˝ standardy dotyczàce budynków w UE uwzgl´d-
niajà minimalizacj´ zu˝ycia energii, a tak˝e, ˝e zostanà ustalone minimalne wymagania charakterystyki energetycznej dla bu-
dynków, oparte na metodologii okreÊlonej w Dyrektywie. 

Paƒstwa cz∏onkowskie muszà równie˝ zapewniç, aby nowe budynki, a tak˝e istniejàce, ale poddane renowacji, których ∏àczna
powierzchnia u˝ytkowa wynosi powy˝ej 1000 m2, spe∏nia∏y minimalne wymagania charakterystyki energetycznej. 

Ponadto nale˝y zagwarantowaç, ˝e budynki posiadajà Êwiadectwo charakterystyki energetycznej. 

W budynkach publicznych, cz´sto odwiedzanych przez du˝à iloÊç osób, aktualne Êwiadectwo ma byç umieszczone w miejscu
wyraênie widocznym dla ogó∏u. Dyrektywa wprowadza te˝ obowiàzek zapewnienia, ˝e w paƒstwach cz∏onkowskich przepro-
wadzana jest regularnie kontrola kot∏ów i systemów klimatyzacji. 

Dyrektywa zosta∏a implementowana do prawa polskiego poprzez nowelizacj´ Ustawy Prawo budowlane53. Od stycznia 2009 r.
Êwiadectwo charakterystyki energetycznej b´dzie obowiàzkowe w Polsce dla wszystkich nieruchomoÊci nowo powsta∏ych oraz
ju˝ istniejàcych, ale wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych, wynajmowanych). 

d. Substancje szkodliwe

I. CFC, HCFC, HFC, SF6

Chlorofluorow´glowodory (CFC) i wodorochlorofluorow´glowodory (HCFC) znane sà pod nazwà handlowà „freony”.
W przesz∏óÊci by∏y one powszechnie u˝ywane w przemyÊle. Gdy okaza∏o si´ jednak, ˝e powodujà zubo˝enie warstwy ozono-
wej, ich stosowanie zosta∏o zakazane na mocy Protoko∏u Montrealskiego. 

W Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporzàdzeniem (WE) 3093/9454, produkcja chlorofluorow´glowodorów oraz innych substan-
cji zubo˝ajàcych pow∏ok´ ozonowà, z wyjàtkiem wodorochlorofluorow´glowodorów, by∏a stopniowo ograniczana, a˝ do ca∏-
kowitego zaprzestania. 

Obecnie obowiàzujàcym wspólnotowym instrumentem regulujàcym zagadnienie dotyczàce substancji zubo˝ajàcych warstw´
ozonowà jest Rozporzàdzenie (WE) 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady55. Odnosi si´ ono do sektora budowlanego,
w szczególnoÊci do produkcji pianek budowlanych. Zgodnie z tym rozporzàdzeniem od 1 stycznia 2004 roku wykorzystanie
wodorochlorofluorow´glowodorów do produkcji wszelkich pianek, w tym pianek poliuretanowych w spray’u i w postaci blo-
ków, jest zakazane. 
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53 Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z póêniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006, Nr 156, Poz. 1118).
54 Rozporzàdzenie Rady (WE) z 15 grudnia 1994 roku w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà, OJ L 333, 22.12.1994, p. 1-20.
55 Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 czerwca 2000roku w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà, Dz. U. L 244 z 29.9.2000, str. 1-24 .

èród∏o: http://www.basf.pl/_itemserver/aktualnosci/nowe-info/Material_informacyjny_NAPE.pdf

Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównowa˝onego Rozwoju

Klasa Budynek mieszkalny Wskaênik E [kWh/m2 rok]

A niskoenergetyczny 20 do 45

B energooszcz´dny 45 do 80

C Êrednioenergooszcz´dny 80 do 100

D Êrednioenergoch∏onny 100 do 150

E energoch∏onny 150 do 250

F bardzo energoch∏onny ponad 250



Wodorofluorow´glowodory (HFC) i heksafluorek siarki (SF6) nie zuba˝ajà warstwy ozonowej, nale˝à one jednak do szeÊciu
g∏ównych gazów cieplarnianych (pozosta∏e to dwutlenek w´gla, podtlenek azotu, metan i perfluorow´glowodory), które pod-
legajà Protoko∏owi z Kioto i muszà byç w∏àczone do krajowego planu redukcji gazów cieplarnianych. 

Na poziomie europejskim, zgodnie z Rozporzàdzeniem (WE) nr 842/200656, wprowadzanie do obrotu poszczególnych produk-
tów i urzàdzeƒ (np. okien innych ni˝ do u˝ytku domowego, pianek jednosk∏adnikowych) zawierajàcych powy˝sze fluorowane
gazy cieplarniane jest zakazane. Nie obowiàzuje jednak generalny zakaz u˝ywania HFC i SF6. Regulacje wewn´trzne niektórych
paƒstw cz∏onkowskich zakaza∏y bàdê te˝ ograniczy∏y u˝ywanie HFC i SF6. Równie˝ wiele instytucji publicznych postanowi∏o,
˝e organizowane przez nie zamówienia publiczne b´dà realizowaç polityk´ wykluczenia wykorzystania powy˝szych substancji
szkodliwych. 
Poza bezwzgl´dnie obowiàzujàcymi przepisami UE w Polsce nie obowiàzujà szczególne regulacje w tym zakresie. Nale˝y sto-
sowaç powy˝sze rozporzàdzenia unijne. 

II. Lotne zwiàzki organiczne

Lotne zwiàzki organiczne (Volatile Organic Compounds VOC) definiuje si´ jako zwiàzki, które z ∏atwoÊcià przechodzà w postaç
pary lub gazu, charakteryzujà si´ wysokà pr´˝noÊcià par i niskà rozpuszczalnoÊcià w wodzie, a ich temperatura wrzenia mie-
Êci si´ w zakresie: 50-250°C. Zgodnie z prawem polskim lotne zwiàzki organiczne (LZO) to zwiàzki organiczne, o poczàtkowej
temperaturze wrzenia mniejszej lub równej 250°C, mierzonej w warunkach ciÊnienia normalnego 101,3 kPa. 

LZO sà u˝ywane w wielu procesach przemys∏owych. Stanowià mi´dzy innymi sk∏adnik farb, klejów, rozpuszczalników, tynków,
linoleum, mas gipsowych.

LZO wchodzà w reakcje chemiczne w atmosferze powodujàc wiele szkodliwych nast´pstw, w szczególnoÊci powstawanie fo-
tochemicznych utleniaczy takich jak np. ozon troposferyczny, który jest jednà z najbardziej zanieczyszczajàcych powietrze sub-
stancjà. Du˝a koncentracja ozonu w warstwie przyziemnej powietrza szkodzi ludzkiemu zdrowiu oraz niszczy lasy, roÊlinnoÊç
i uprawy, zmniejszajàc plony. Co wi´cej, LZO sà êród∏em zanieczyszczeƒ wewnàtrz budynków, mogà powodowaç bóle g∏owy,
zm´czenie oraz podra˝nienie oczu, nosa, gard∏a, p∏uc lub skóry (syndrom chorego budynku). Dodatkowo niektóre rozpusz-
czalniki mogà byç równie˝ wch∏aniane poprzez skór´ (np. butylglycol).

Aby zmniejszyç ich u˝ycie w Unii Europejskiej w roku 1999 uchwalono Dyrektyw´ 1999/13/WE57. Wprowadzi∏a ona limity emi-
sji LZO, jednak˝e tylko w stosunku do konkretnych procesów przemys∏owych. Nie uregulowa∏a ona jednak zawartoÊci LZO
w produktach. 

21 kwietnia 2004 roku przyj´ta zosta∏a nowa Dyrektywa 2004/42/WE58. W tym akcie po raz pierwszy ustalono dla ca∏ej Wspól-
noty limity zawartoÊci rozpuszczalników w farbach, lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów. Wprowadzenie
limitów zaplanowano w dwóch fazach: 

● faza I – od 1 stycznia 2007 roku, 
● faza II – od 1 stycznia 2010 roku. 

W fazie I limit ustalony np. dla farb przeznaczonych do gruntowania,  wynosi 50 g/l dla farb wodnych, a 450 g/l dla farb roz-
puszczalnikowych, tymczasem w fazie II limity te podlegajà obni˝eniu odpowiednio do 30 g/l i 350 g/l. 
Dyrektywa 2004/42/WE zosta∏a implementowana do polskiego porzàdku prawnego Rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki
z 16 stycznia 2007 roku w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych ograniczenia emisji lotnych zwiàzków organicznych
powstajàcych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach
do odnawiania pojazdów59.

Jako ˝e ulatniajàce si´ wewnàtrz budynków LZO mogà powodowaç negatywne skutki dla ich u˝ytkowników, instytucje pu-
bliczne majà mo˝liwoÊç okreÊlenia w specyfikacjach kryteriów dotyczàcych stosowania produktów i materia∏ów zawierajàcych
takie substancje. 
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56 Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 roku w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, Dz. U. L 161 z 14.6.2006, str. 1-11 .
57 Dyrektywa Rady 1999/13/WE z 11 marca 1999 roku w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwiàzków organicznych spowodowanej u˝yciem organicznych rozpuszczalników podczas

niektórych czynnoÊci i w niektórych urzàdzeniach, Dz. U. L 85 z 29.3.1999, str. 1-22.
58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie ograniczeƒ emisji lotnych zwiàzków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych 

w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a tak˝e zmieniajàca Dyrektyw´ 1999/13/WE, Dz. U. L 143 z 30.4.2004, str. 87-96. 
59 Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z 16 stycznia 2007 roku w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych ograniczenia emisji lotnych zwiàzków organicznych powstajàcych 

w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz. U. z 2007 roku, Nr 11, Poz.72).



e. Mo˝liwoÊci w∏àczenia zielonych kryteriów do zamówienia

Polskie przepisy, implementujàce regu∏y wspólnotowe, wymagajà dla okreÊlonych projektów publicznych oraz prywatnych wy-
konania tzw. oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko. Jest to procedura, w której ocenia si´ poszczególne aspekty oddzia∏ywania
konkretnych zamierzeƒ bàdê inwestycji na Êrodowisko. Obowiàzek ten nie wynika z dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicz-
nych, niemniej mo˝e mieç wp∏yw na okreÊlenie przedmiotu zamówienia, okreÊlenie warunków udzia∏u w post´powaniu czy
te˝ kryteriów oceny ofert. 

Analiza oddzia∏ywania na Êrodowisko stanowiç zatem b´dzie êród∏o informacji, a tym samym podstaw´ do podejmowania
przez zamawiajàcych decyzji odnoÊnie do zakresu w∏àczenia „zielonych” kryteriów do post´powania przetargowego o udzie-
lenie zamówienia publicznego. 

W∏àczanie kryteriów Êrodowiskowych do projektów infrastrukturalnych mo˝e si´ odbywaç przede wszystkim poprzez:

1. Wprowadzenie wymogu u˝ywania przez wykonawc´ do budowy materia∏ów przyjaznych Êrodowisku (nietoksyczne mate-
ria∏y budowlane) za pomocà:

a) wykluczenia niektórych materia∏ów – zamawiajàcy mo˝e wymagaç aby do budowy okreÊlonych obiektów wykorzy-
stane zosta∏y okreÊlone materia∏y, oczywiÊcie pod warunkiem, ˝e jest to zgodne z podstawowymi zasadami prawa
zamówieƒ publicznych w zakresie równego traktowania wykonawców oraz wolnego przep∏ywu towarów i us∏ug.
DoÊç powszechnie stosowanym rozwiàzaniem jest przekazanie przez zamawiajàcego wykazu substancji szkodliwych
dla Êrodowiska i ˝ycia ludzie, których obecnoÊci nie ˝yczy sobie w materia∏ach u˝ywanych do budowy;

b) okreÊlenia minimalnych iloÊci materia∏ów przyjaznych Êrodowisku – prawo okreÊlenia materia∏ów obejmuje równie˝
prawo okreÊlenia wymogu minimalnego udzia∏u procentowego np. ponownie przetworzonego lub ponownie u˝y-
wanego materia∏u;

c) przyznawania dodatkowych punktów za stosowanie materia∏ów przyjaznych Êrodowisku na etapie oceny ofert – za-
mawiajàcy musi wczeÊniej okreÊliç w dokumentach przetargowych, za co i wed∏ug jakiej regu∏y przyznawa∏ b´dzie
dodatkowe punkty. 

2. Promowanie rozwiàzaƒ o wysokich standardach efektywnoÊci energetycznej poprzez:

a) okreÊlenie minimalnych wymogów w zakresie efektywnoÊci energetycznej – pomocna w tym mo˝e byç Dyrektywa
2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zobowiàzuje paƒstwa cz∏onkowskie do sta-
wiania minimalnych wymogów w zakresie sprawnoÊci energetycznej nowych budynków oraz ju˝ istniejàcych gma-
chów, które poddawane sà renowacji;

b) przyznawanie dodatkowych punktów za rozwiàzania wykorzystujàce energi´ odnawialnà (np. wyposa˝enie budyn-
ku w ogrzewanie dzia∏ajàce z zastosowaniem kot∏ów na biomas´ lub w panele s∏oneczne).

3. Wskazanie na Êrodki zarzàdzania Êrodowiskiem.

Dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE dotyczàce zamówieƒ publicznych umo˝liwiajà zamawiajàcym, „w stosownych przy-
padkach”, dokonywanie oceny kwalifikacji wykonawców poprzez wskazanie Êrodków zarzàdzania Êrodowiskiem, które wyko-
nawca b´dzie móg∏ zastosowaç podczas realizacji zamówienia. Przyk∏adem mo˝e byç tutaj zamówienie na budow´ mostu na
obszarze podlegajàcym ochronie, w ramach którego zamawiajàcy formu∏uje wymóg zastosowania przez wykonawc´ specjal-
nych dzia∏aƒ dotyczàcych ekozarzàdzania, majàcych na celu zapewnienie podczas prac budowlanych efektywnej ochrony flo-
ry i fauny na tym obszarze. 

f. Zu˝ycie energii

Dobrym podejÊciem, które zapewni wysokie standardy efektywnoÊci energetycznej w nowych budynkach, jak równie˝ w tych,
w których b´dà przeprowadzane prace remontowe, jest ustanowienie minimalnych standardów podczas przygotowywania
wst´pnej specyfikacji budynku. Standardy te powinny opieraç si´ na istniejàcych europejskich lub krajowych minimalnych 
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standardach i metodach kalkulacji. Problemem mogà byç sytuacje, kiedy zak∏adane standardy nie zosta∏y jeszcze okreÊlone lub
kiedy ustalone standardy nie sà wystarczajàco ambitne.

Tam gdzie nie jest mo˝liwe zastosowanie istniejàcych standardów, nale˝y ustanowiç minimalne standardy dla wspó∏czynnika
– U60, które zapewnià prosty, ale efektywny sposób zmniejszenia zu˝ycia energii. 

Dodatkowà mo˝liwoÊcià jest ustanowienie standardów dla geometrii budynku na podstawie stosunku powierzchni bry∏y bu-
dynku do jej obj´toÊci. Prosta figura budynku (idealny jest szeÊcian) i wysoki wspó∏czynnik stosunku obj´toÊci do powierzchni
(du˝a obj´toÊç przy ma∏ej powierzchni Êcian zewn´trznych) oznaczajà ni˝sze zu˝ycie energii na ogrzewanie budynku.

I. Projekt architektoniczny

Na tym etapie mo˝na okreÊliç g∏ówne elementy projektu wa˝ne z punktu widzenia efektywnoÊci energetycznej, takie jak: sto-
sunek powierzchni bry∏y budynku do jej obj´toÊci, okreÊlenie powierzchni do ogrzewania lub ch∏odzenia, powierzchni´ i roz-
mieszczenie okien, usytuowanie i orientacj´ budynku. W wi´kszoÊci przypadków na tym etapie jest za wczeÊnie, aby skupiaç
si´ na zbyt wielu szczegó∏ach dotyczàcych systemów technicznych i instalacji. 

Najbardziej w∏aÊciwe podejÊcie b´dzie uwarunkowane obowiàzujàcymi metodami kalkulacji i standardami dla zapotrzebowa-
nia na energi´ netto61 wspó∏czynnika U, wspó∏czynnika stosunku obj´toÊci do powierzchni.
Poni˝ej przedstawione zosta∏y opcje sformu∏owania specyfikacji. 

Opcja 1. zak∏ada najbardziej wyczerpujàce uj´cie kryteriów i wymaga wykorzystania obowiàzujàcych standardów oraz korzy-
stania z pomocy eksperta, natomiast opcja 4., omówiona poni˝ej, choç nadal skuteczna, nie wymaga zasadniczo korzystania
z porad eksperta.

Komentarz do opcji 1.

Specyfikacja techniczna: Zamawiajàcy musi zdefiniowaç minimalny standard dla zapotrzebowania na energi´ netto. Mo˝e
on wykorzystaç do tego obowiàzujàce standardy krajowe. Koniecznym b´dzie równie˝ okreÊlenie wspó∏czynnika U dla budyn-
ku, dlatego korzystanie z pomocy eksperta mo˝e byç po˝àdane. Zamawiajàcy musi równie˝ okreÊliç dok∏adny program obli-
czeniowy i wskaêniki do ustalenia zapotrzebowania na energi´ netto z∏o˝onych ofert. Mo˝e to byç arkusz sporzàdzony w Exce-
lu, pozwalajàcy na wprowadzenie danych dotyczàcych stosunku obj´toÊci do powierzchni bry∏y budynku, powierzchni i roz-
mieszczenia okien, usytuowania i orientacji budynku, ca∏oÊci powierzchni do ogrzewania lub ch∏odzenia. Program obliczenio-
wy powinien zawieraç równie˝ z góry okreÊlony przez zamawiajàcego wspó∏czynnik U. W programie obliczeniowym mo˝na
wykorzystywaç do tego obowiàzujàce standardy krajowe.

Kryteria oceny: Kiedy zamawiajàcy zdecyduje si´ na dodatkowe (opcjonalne) kryteria oceny, powinien zapewniç wywa˝enie
punktów za cen´ i zapotrzebowanie na energi´. 
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60 Wspó∏czynnik U to wspó∏czynnik przenikania ciep∏a, który jest podstawowym parametrem dotyczàcym izolacyjnoÊci termicznej przegród budynku: Êcian, dachów, pod∏óg i posadzek. 
W Polsce, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami wartoÊç wspó∏czynnika przenikania ciep∏a U dla Êcian zewn´trznych nie mo˝e byç wi´ksza ni˝: U = 0,3 [W/m2K], a dla Êcian zewn´trznych
o budowie jednowarstwowej ni˝: U = 0,5 [W/m2K]. To jednak za ma∏o, aby zrealizowaç za∏o˝ony przez rzàd program poprawy efektywnoÊci energetycznej.

61 Zapotrzebowanie na energi netto oznacza zapotrzebowanie na energi´ dostarczanà przez system energetyczny w celu zapewnienia dzia∏ania instalacji budynku (utrzymywanie okreÊlonej
temperatury wewnàtrz budynku, zapewnienie w∏aÊciwego oÊwietlenia, wentylacji).

Opcja 1. – Minimalny standard dla zapotrzebowania na energi´ netto

Standard minimalny w specyfikacji Zapotrzebowanie na energi´ netto nie mo˝e przekraczaç X

(Opcjonalnie) Kryteria oceny Dodatkowe punkty b´dà przyznawane za lepsze parametry zapotrzebowania na energi´
netto ni˝ okreÊlone standardem minimalnym
Przyk∏ad:
– 10 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych ofercie z najni˝szym

zapotrzebowaniem na energi´ netto, dla pozosta∏ych ofert ka˝dy 1% wzrostu
zapotrzebowania redukuje liczb´ punktów o 1%.

– 90 (ze 100 mo˝liwych punktów) zostanie przyznanych za inne kryteria, w∏àczajàc cen´. 



Komentarz do opcji 2.

Kryteria oceny: Tak jak w opcji 1., zamawiajàcy musi okreÊliç program obliczeniowy, wskaêniki i wspó∏czynniki U, jednak nie
zostajà tu ustalone wymagania minimalne w zakresie zapotrzebowania na energi´ netto. Zamiast tego, oferenci rywalizujà
mi´dzy sobà w zakresie parametrów zapotrzebowania na energi´ netto. 
Kiedy zamawiajàcy zdecyduje si´ na tak sformu∏owane kryteria oceny powinien zapewniç wywa˝enie punktów za cen´ i zapo-
trzebowanie na energi´.

Komentarz do opcji 3.

Specyfikacja techniczna: Aby okreÊliç wspó∏czynniki U oraz minimalny wspó∏czynnik stosunku obj´toÊci do powierzchni bry-
∏y budynku, zamawiajàcy powinien skorzystaç z pomocy eksperta. Z regu∏y ∏atwiej jest okreÊliç wspó∏czynnik stosunku obj´toÊci
do powierzchni, dlatego to kryterium mo˝e byç stosowane odr´bnie, jeÊli zamawiajàcy nie chce korzystaç z porad eksperta. 
Wspó∏czynnik U mo˝e byç okreÊlony zarówno dla poszczególnych cz´Êci budynku (Êciany, okna itd.), jak i Êredni wspó∏czynnik
U dla ca∏ego budynku. Wymagania odnoÊnie do wspó∏czynnika U mo˝na umieÊciç w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ,
jednak w wielu przypadkach ∏atwiej b´dzie je umieÊciç jako postanowienie umowne, którego architekt wykonawcy zamówie-
nia b´dzie musia∏ przestrzegaç przy przygotowywaniu projektu budynku. 

Kryteria oceny: Kiedy zamawiajàcy zdecyduje si´ na dodatkowe (opcjonalne) kryteria oceny, powinien zapewniç wywa˝enie
punktów za cen´ i wspó∏czynnik stosunku obj´toÊci do powierzchni. 
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Opcja 2. Rywalizacja w zakresie parametrów zapotrzebowania na energi´ netto

Kryteria oceny Dodatkowe punkty b´dà przyznawane za parametry zapotrzebowania na energi´ netto
Przyk∏ad:
– 10 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych ofercie z najni˝szym zapotrzebowaniem

na energi´ netto, dla pozosta∏ych ofert ka˝dy 1% wzrostu zapotrzebowania redukuje liczb´
punktów o 1%

– 90 (ze 100 mo˝liwych punktów) zostanie przyznanych za inne kryteria, w∏àczajàc cen´

Opcja 4. Rywalizacja w zakresie wspó∏czynnika stosunku obj´toÊci do powierzchni

Kryteria oceny Dodatkowe punkty b´dà przyznawane za wspó∏czynnik stosunku obj´toÊci do powierzchni 
(to rozwiàzanie nie ma zastosowania do projektów renowacyjnych)
Przyk∏ad:
– 10 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych ofercie z najlepszym wspó∏czynnikiem

stosunku obj´toÊci do powierzchni, dla pozosta∏ych ofert ka˝dy 1% spadku tego
wspó∏czynnika redukuje liczb´ punktów o 1%

– 90 (ze 100 mo˝liwych punktów) zostanie przyznanych za inne kryteria, w∏àczajàc cen´

Opcja 3. – Minimalne standardy dla wspó∏czynników U i wspó∏czynnika stosunku obj´toÊci 
do powierzchni

Specyfikacja techniczna Wspó∏czynnik stosunku obj´toÊci do powierzchni bry∏y budynku w proponowanym projekcie nie
mo˝e byç ni˝szy ni˝ X

Specyfikacja techniczna 
lub warunki kontraktu

wspó∏czynniki U nie mogà przekraczaç X

(Opcjonalnie) 
Kryteria oceny

Dodatkowe punkty b´dà przyznawane za wspó∏czynnik stosunku obj´toÊci do powierzchni
lepszy ni˝ okreÊlony w standardzie minimalnym (to rozwiàzanie nie ma zastosowania 
do projektów renowacyjnych)
Przyk∏ad:
– 10 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych ofercie z najlepszym wspó∏czynnikiem

stosunku obj´toÊci do powierzchni, dla pozosta∏ych ofert ka˝dy 1% spadku tego
wspó∏czynnika redukuje liczb´ punktów o 1%

– 90 (ze 100 mo˝liwych punktów) zostanie przyznanych za inne kryteria, w∏àczajàc cen´



Komentarz do opcji 4.

Kryteria oceny: Zastosowanie tej opcji nie wymaga udzia∏u eksperta, gdy˝ nie ustala si´ tutaj minimalnych standardów. Dla-
tego opcja 4. opiera si´ na konkurowaniu wykonawców ubiegajàcych si´ o zamówienie w zakresie wspó∏czynnika stosunku
obj´toÊci do powierzchni bry∏y budynku. Jako ˝e ten wspó∏czynnik jest g∏ównym parametrem przy okreÊlaniu efektywnoÊci
energetycznej budynku, stàd te˝ opcja 4. mo˝e okazaç si´ u˝yteczna, jeÊli zamawiajàcy nie b´dzie chcia∏ anga˝owaç specjali-
stów (w zakresie ustalania efektywnoÊci energetycznej) do sporzàdzania SIWZ.
Kiedy zamawiajàcy zdecyduje si´ na tak sformu∏owane kryteria oceny, powinien zapewniç wywa˝enie punktów za cen´ i za
wspó∏czynnik stosunku obj´toÊci do powierzchni. 

II. Konstrukcja obiektu budowlanego

Na tym etapie realizacji projektu mo˝na dok∏adne okreÊliç pow∏ok´ termicznà oraz inne cz´Êci sk∏adowe budynku. Zdetermi-
nowanie na tym etapie, w oparciu o projekt architektoniczny, jakoÊci komponentów termicznych budynku (dotyczy to g∏ów-
nie wspó∏czynnika U) b´dzie mia∏o najwi´kszy wp∏yw na efektywnoÊç energetycznà. 

W wi´kszoÊci przypadków lepsza efektywnoÊç energetyczna, czyli lepszy wspó∏czynnik U oferty b´dzie oznacza∏ wi´ksze kosz-
ty konstrukcji, dlatego te˝ najlepiej b´dzie umieÊciç kryteria dotyczàce efektywnoÊci energetycznej w kryteriach oceny oferty.
Przy takim rozwiàzaniu dodatkowe punkty b´dà przyznawane ofertom opierajàcym si´ na wspó∏czynniku U. 

Komentarz do opcji 1.

Specyfikacja techniczna: W przedmiotowym przypadku nie ma potrzeby ustanawiania wymogów minimalnych dla wspó∏-
czynnika U, dzi´ki temu nie jest wymagany du˝y udzia∏ ekspertów.

Kryteria oceny: Kiedy zamawiajàcy zdecyduje si´ na tak sformu∏owane kryteria oceny powinien zapewniç wywa˝enie punk-
tów za cen´ i wspó∏czynnik U.

Warunki kontraktu: W umowie nale˝y umieÊciç zapisy dotyczàce kar umownych pozwalajàce na zagwarantowanie wype∏-
nienia warunków przedstawionych w ofercie.

III. EfektywnoÊç energetyczna instalacji 

Na tym etapie zamówienia zamawiajàcy mo˝e okreÊliç ostateczne kryteria dotyczàce poszczególnych instalacji – ogrzewania,
ch∏odzenia, wentylacji, klimatyzacji, oÊwietlenia itp. 

EfektywnoÊç instalacji umieszczonych w budynku oraz rodzaj energii lub paliwa przez nie wykorzystywanego (elektrycznoÊç,
ropa, gaz ziemny, odnawialne êród∏a energii) majà kluczowy wp∏yw na ca∏kowite zu˝ycie energii przez budynek zarówno w ka-
tegoriach energii pierwotnej (mierzonej iloÊcià ró˝nych paliw i êróde∏ wykorzystanych do jej wytworzenia), jak i energii finalnej
(energii zu˝ywanej przez instalacje budynku).

Stosowne kryteria mo˝na uwzgl´dniç na etapie zamówienia dotyczàcego instalacji poprzez ustanowienie wymagaƒ minimal-
nych dla pierwotnego lub finalnego zu˝ycia energii bàdê poprzez doprowadzenie do rywalizacji oferentów w zakresie standar-
dów zu˝ycia. Mo˝na równie˝ wykorzystaç obie te opcje jednoczeÊnie.
Chocia˝ wykorzystanie energii pierwotnej jako standardu b´dzie podejÊciem bardziej wyczerpujàcym, to jednak jest ono du-
˝o bardziej skomplikowane. Podstawà obliczenia zu˝ycia energii pierwotnej lub finalnej musi byç zu˝ycie energii netto obli-
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Opcja 1. Rywalizacja w zakresie wspó∏czynnika U – wybór na podstawie ceny i wspó∏czynnika U

Kryteria oceny Dodatkowe punkty b´dà przyznawane za parametry wspó∏czynnika U
Przyk∏ad:
– 10 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych ofercie z najni˝szym wspó∏czynnikiem

U, dla pozosta∏ych ofert ka˝dy 1% wzrostu wspó∏czynnika U redukuje liczb´ punktów o 1%
– 90 (ze 100 mo˝liwych punktów) zostanie przyznanych za inne kryteria, w∏àczajàc cen´



czone podczas etapu planowania. Dlatego, aby wybraç bardziej adekwatne rozwiàzanie dla specyfikacji, potrzebny b´dzie
udzia∏ eksperta.

Komentarz do opcji 1.

Specyfikacja techniczna: Zamawiajàcy musi okreÊliç standard minimalny dla zu˝ycia energii. Podstawà do tego b´dzie wy-
kres zu˝ycia energii netto przygotowany podczas etapu planowania. Niezale˝nie od tego, czy jako podstawa zostanie wybra-
na energia pierwotna czy finalna, metoda ich kalkulacji oraz wymagania minimalne muszà zostaç okreÊlone przez instytucj´
zamawiajàcà z wykorzystaniem obowiàzujàcej regulacji lub z pomocà eksperta.

Kryteria oceny: Kiedy zamawiajàcy zdecyduje si´ na dodatkowe (opcjonalne) kryteria oceny, powinien zapewniç wywa˝enie
punktów za cen´ i parametry pierwotnego/finalnego zu˝ycia energii netto. 

Warunki umowy: W umowie nale˝y umieÊciç postanowienia dotyczàce kar umownych, pozwalajàce na zagwarantowanie
wype∏nienia warunków przedstawionych w ofercie.

Komentarz do opcji 2.

Tak jak w opcji 1., zamawiajàcy musi okreÊliç przy wykorzystaniu obowiàzujàcych regulacji lub z pomocà eksperta metod´ kal-
kulacji oraz czy zu˝ycie energii finalnej czy pierwotnej b´dzie podstawà do oceny ofert. Przy tej opcji jednak zamawiajàcy nie
musi okreÊlaç wymagaƒ minimalnych, które muszà zostaç wype∏nione. 

Kryteria oceny: Kiedy zamawiajàcy zdecyduje si´ na tak sformu∏owane kryteria oceny powinien zapewniç wywa˝enie punk-
tów za cen´ i parametry pierwotnego/finalnego zu˝ycia energii netto. 

Warunki kontraktu: W umowie nale˝y umieÊciç zapisy dotyczàce kar umownych pozwalajàce na zagwarantowanie wype∏-
nienia warunków przedstawionych w ofercie.

IV. Kontrola efektywnoÊci i aspekty u˝ytkowe

Niezale˝nie od tego, jak efektywny energetycznie mia∏ byç w zamierzeniu budynek, faktyczne zu˝ycie energii b´dzie zale˝a∏o
w du˝ym stopniu od sposobu jego eksploatacji. Dlatego jeÊli zu˝ycie energii poddane zostanie skutecznemu monitorowaniu,
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Opcja 1. Minimalne wymagania dla pierwotnego/finalnego zu˝ycia energii

Standard minimalny 
w specyfikacji

(Opcjonalnie) 
Kryteria oceny

Pierwotne/finalne zu˝ycie energii nie mo˝e przekraczaç X.

Dodatkowe punkty b´dà przyznawane za lepsze parametry pierwotnego/finalnego zu˝ycia
energii netto ni˝ okreÊlone standardem minimalnym
Przyk∏ad:
– 10 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych ofercie z najni˝szym zu˝yciem

energii netto, dla pozosta∏ych ofert ka˝dy 1% wzrostu zu˝ycia energii redukuje liczb´
punktów o 1%

– 90 (ze 100 mo˝liwych punktów) zostanie przyznanych za inne kryteria, w∏àczajàc cen´

Opcja 2. Rywalizacja ofert w zakresie standardów pierwotnego/finalnego zu˝ycia energii

Kryteria oceny Dodatkowe punkty b´dà przyznawane za lepsze parametry pierwotnego/finalnego zu˝ycia
energii 
Przyk∏ad:
– 10 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych ofercie z najni˝szym zu˝yciem

energii netto, dla pozosta∏ych ofert ka˝dy 1% wzrostu zu˝ycia energii redukuje liczb´
punktów o 1%

– 90 (ze 100 mo˝liwych punktów) zostanie przyznanych za inne kryteria, w∏àczajàc cen´



zamawiajàcy b´dzie móg∏ w ∏atwy sposób zidentyfikowaç elementy, które zmniejszajà wydajnoÊç energetycznà i których dzia-
∏anie nale˝y udoskonaliç.

Przedstawione poni˝ej propozycje sformu∏owania kryteriów mogà byç wykorzystane ∏àcznie. To, na którym etapie zostanà one
w∏àczone w proces zamówienia publicznego, zale˝y od przyj´tych procedur.

Przetarg na konstrukcj´ obiektu budowlanego 

Komentarz do opcji 1.

OkreÊlenie w∏aÊciwego stadium wykonania budynku do przeprowadzenia testu Blower-door, b´dzie zale˝a∏o od rodzaju bu-
dynku, który jest przedmiotem zamówienia. Do okreÊlenia wymaganej wartoÊci n50 zamawiajàcy mo˝e wykorzystaç obowià-
zujàce standardy ISO 9972 lub DIN EN 13829.

Zamówienie dotyczàce instalacji w budynku

V. Wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii

Istnieje wiele mo˝liwoÊci wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii w procesie eksploatacji budynku jak na przyk∏ad panele
s∏oneczne czy kot∏y na biomas´. Najbardziej efektywnym rozwiàzaniem przy tworzeniu dokumentów przetargowych b´dzie
okreÊlenie minimalnego udzia∏u, jaki majà stanowiç odnawialne êród∏a w zu˝yciu energii pierwotnym, finalnym bàdê te˝ net-
to (na ogrzewanie, ch∏odzenie, wentylacj´, elektrycznoÊç itp.).

( 60 )

CZ¢Âå II  ( Projekty infrastrukturalne (budowlane) )

Opcja 1. Obligatoryjny test Blower-door62 (sprawdzanie szczelnoÊci pow∏oki zewn´trznej budynku)

Standard minimalny 
w specyfikacji

Zwyci´ski wykonawca musi zapewniç przeprowadzenie testu Blower-door 
(w to miejsce nale˝y wstawiç stadium wykonania budynku, kiedy test ma byç
przeprowadzony).
Uzyskana w wyniku testu wartoÊç n50 nie mo˝e przekraczaç X
Test musi byç powtarzany dopóki okreÊlony standard nie zostanie osiàgni´ty. 

Opcja 1. Regularna ksi´gowoÊç

Standard minimalny 
w specyfikacji

Do Êwiadczenia us∏ug przez pierwsze trzy lata po odebraniu budynku musi zostaç zatrudniona
niezale˝na firma ksi´gowa, która b´dzie dostarczaç zarzàdcy budynku dane na temat zu˝ycia
energii elektrycznej oraz energii na ogrzewanie, ch∏odzenie, wentylacj´, ciep∏à wod´

Opcja 2. WyÊwietlacz zu˝ycia energii

Standard minimalny 
w specyfikacji

W widocznym miejscu musi zostaç zainstalowany wyÊwietlacz elektroniczny, pokazujàcy dzien-
ne zu˝ycie energii w ca∏ym budynku

Opcja 3. Cykl szkoleƒ dla zarzàdcy budynku

Standard minimalny 
w specyfikacji

Po wykonaniu budynku (lub jego renowacji) nale˝y przeprowadziç cykl szkoleƒ dla zarzàdcy
budynku z zakresu efektywnoÊci energetycznej jego u˝ywania

62 Test „Blower Door” s∏u˝y do pomiaru w skali naturalnej przepuszczalnoÊci powietrza przez bry∏´ budynku. W celu wykonania pomiaru montuje si´ dmuchaw´ o odpowiedniej wydajnoÊci
w drzwiach zewn´trznych lub oknie i wytwarza ÊciÊle okreÊlonà ró˝nic´ ciÊnienia pomi´dzy wn´trzem i przestrzenià zewn´trznà budynku. W wyniku tego, w miejscach nieszczelnoÊci
powstajà przecieki powietrza (strugi powietrza), których sumà mierzy si´ jako strumieƒ obj´toÊciowy. Poza iloàciowym ujàciem obj´toÊci powietrza nap∏ywajàcego, lub wyp∏ywajàcego test
ten pozwala na lokalizacj´ i ocen´ stopnia nieszczelnoÊci. Ten ostatni pomiar wykonuje si´ u˝ywajàc aparatu do pomiaru szybkoÊci wiatru. Jako wynik tego testu uzyskuje si´ odniesionà
do obj´toÊci pomieszczenia szczelnoÊç, albo inaczej szybkoÊç wymiany powietrza przy ró˝nicy ciÊnienia 50 paskali w ciàgu jednej godziny, a okreÊla jà krotnoÊç wymiany powietrza n50
(1/h) obliczana z ilorazu strumienia obj´toÊci przep∏ywajàcego powietrza oraz obj´toÊci budynku wewnàtrz. T́  wartoÊç, zwanà n50 ustala si´ za pomocà testu Blower Door równie˝ zgodnie
z ISO 9972. W budynkach wyposa˝onych w urzàdzenia wentylacji mechanicznej wartoÊç n50 nie powinna przekraczaç 1,0 na godzin´.



W celu najbardziej efektywnego wykorzystania w budynku paneli s∏onecznych wskazane jest okreÊlenie wymagaƒ minimalnych
na etapie zamówienia dotyczàcego przygotowania projektu architektonicznego, jako ˝e panele te powinny byç zintegrowane
z pow∏okà budynku. Wymagaç to b´dzie w∏aÊciwego oszacowania zapotrzebowania budynku na energi´ netto, jak równie˝
wyboru odpowiednich paneli s∏onecznych, które architekt b´dzie zobowiàzany wykorzystaç podczas tworzenia projektu.

Kolejne mo˝liwoÊci w∏àczenia kryteriów Êrodowiskowych w zakresie wykorzystania odpowiednich êróde∏ energii pojawiajà si´
na etapie zamówienia dotyczàcego instalacji umieszczonych w budynku. Zamawiajàcy mo˝e okreÊliç minimalny udzia∏ w zu-
˝yciu energii finalnej, pierwotnej bàdê netto, jaki musi byç pokrywany z odnawialnych êróde∏ (dotyczy to nie tylko energii s∏o-
necznej, lecz równie˝ biomasy i wiatru). Takie podejÊcie do okreÊlenia wymagaƒ minimalnych b´dzie jednak wymagaç wiedzy
specjalistycznej w zakresie lokalnych warunków klimatycznych i potencja∏u rynkowego dla odnawialnych êróde∏ energii powià-
zanych z budynkiem.

Alternatywà dla tego rozwiàzania b´dzie ustalenie kryteriów zamówienia w taki sposób, aby oferenci rywalizowali w zakresie
udzia∏u energii z odnawialnych êróde∏ w ca∏kowitym zu˝yciu energii, co pozwoli ograniczyç potrzeb´ wykorzystania wiedzy
specjalistycznej przy tworzeniu dokumentów przetargowych. 

Projekt architektoniczny 

Etap zamówienia na projekt architektoniczny jest zbyt wczesnym momentem, aby umieszczaç w nim szczegó∏owe wymaga-
nia dotyczàce wszelkich aspektów udzia∏u energii z odnawialnych êróde∏ w ca∏kowitym zu˝yciu energii przez budynek. Ten etap
jednak mo˝e byç wykorzystany do promowania rozwiàzaƒ, które zostanà w∏àczone do projektu architektonicznego, takich jak
panele s∏oneczne.

Komentarz do opcji 1.

Specyfikacja techniczna: Zamawiajàcy musi okreÊliç jaki procent wykorzystania paneli s∏onecznych b´dzie standardem mi-
nimalnym. Zamawiajàcy musi równie˝ zdecydowaç, który rodzaj zapotrzebowania na energi´ (ca∏kowite zapotrzebowanie, tyl-
ko do ogrzewania/ch∏odzenia/elektrycznà lub inne) b´dzie podstawà dla standardu minimalnego.

Zamawiajàcy winien równie˝ ÊciÊle okreÊliç rodzaj paneli s∏onecznych, które majà byç wykorzystane do spe∏nienia standardów
minimalnych, jak równie˝ okreÊliç metod´ dokonywania obliczeƒ dla energii generowanej przez ka˝dy zainstalowany panel.

Zamówienie dotyczàce instalacji w budynku

Na etapie przygotowywania dokumentów dotyczàcych tego zamówienia podejmowane sà g∏ówne decyzje w zakresie aspek-
tów energetycznych odnoÊnie do instalacji, dlatego powinno si´ tu szczególnie promowaç wykorzystanie odnawialnych êró-
de∏ energii. Zamawiajàcy mo˝e to robiç zarówno przez okreÊlenie z góry minimalnego standardu procentowego zu˝ycia ener-
gii, który musi byç zaspokajany energià pochodzàcà z odnawialnych êróde∏, jak równie˝ przez ustalenie odpowiednich kryte-
riów na etapie oceny ofert.

Rozstrzygni´cie, czy podstaw´ kalkulacji b´dzie stanowi∏a energia pierwotna, finalna czy netto, zale˝y od ogólnie przyj´tej me-
tody. Model kalkulacji powinien byç okreÊlony przez instytucje zamawiajàcà tak, aby wykonawcy mogli go wykorzystaç przy
opracowaniu ofert.
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Opcja 1. Minimalny standard dla wykorzystania paneli s∏onecznych

Standard minimalny 
w specyfikacji

Co najmniej X % ca∏kowitego zapotrzebowania na energi´ (lub zapotrzebowania na energi´
do ogrzewania/ ch∏odzenia/ elektrycznà) netto musi byç zaspokajane przy wykorzystaniu
paneli s∏onecznych X



Komentarz do opcji 1.

Specyfikacja techniczna: Zamawiajàcy musi okreÊliç, jaki procent wykorzystania energii pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych
b´dzie standardem minimalnym. Zamawiajàcy musi równie˝ zdecydowaç, który rodzaj zu˝ycia energii (pierwotnej, finalnej lub
netto) b´dzie podstawà dla okreÊlenia standardu minimalnego i zostanie wykorzystany w modelu kalkulacji. Wymaga to od-
niesienia si´ do istniejàcych regulacji oraz pomocy eksperta.

Kryteria oceny: Kiedy zamawiajàcy zdecyduje si´ na dodatkowe (opcjonalne) kryteria oceny, powinien zapewniç wywa˝enie
punktów za cen´ i procent zapotrzebowania na energi´ (pierwotnà, finalnà lub netto) zaspokajany energià pochodzàcà z od-
nawialnych êróde∏ powiàzanych z budynkiem.

Warunki umowy: W umowie nale˝y umieÊciç postanowienia dotyczàce kar umownych, pozwalajàce na zagwarantowanie
wype∏nienia warunków przedstawionych w ofercie.

Komentarz do opcji 2.

Specyfikacja techniczna: Zamawiajàcy musi równie˝ zdecydowaç, który rodzaj zu˝ycia energii (pierwotnej, finalnej lub 
netto) zostanie wykorzystany w modelu kalkulacji. Nie trzeba tu ustalaç wymagaƒ w zakresie minimalnego procentu zapotrze-
bowania na energi´ (pierwotnà, finalnà lub netto) zaspokajanego energià pochodzàcà z odnawialnych êróde∏ powiàzanych
z budynkiem. Zamiast tego, oferenci rywalizujà mi´dzy sobà w zakresie procentu wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii
powiàzanych z budynkiem. 

Kryteria oceny: Kiedy zamawiajàcy zdecyduje si´ na okreÊlone w ten sposób kryteria oceny, powinien zapewniç wywa˝enie
punktów za cen´ i procent zapotrzebowania na energi´ zaspokajany energià pochodzàcà z odnawialnych êróde∏ powiàzanych
z budynkiem.

Warunki umowy: W umowie nale˝y umieÊciç postanowienia dotyczàce kar umownych pozwalajàce na zagwarantowanie wy-
pe∏nienia warunków przedstawionych w ofercie.
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Opcja 1. Minimalny standard dla wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii 

Standard minimalny 
w specyfikacji

(Opcjonalnie) 
Kryteria oceny

Co najmniej X % zapotrzebowania na energi´ (pierwotnà, finalnà lub netto) musi byç zaspoka-
jane energià pochodzàcà z odnawialnych êróde∏ powiàzanych z budynkiem

Dodatkowe punkty b´dà przyznawane za procent zapotrzebowania na energi´ (pierwotnà,
finalnà lub netto) zaspokajany energià pochodzàcà z odnawialnych êróde∏ powiàzanych
z budynkiem, wy˝szy ni˝ okreÊlony standardem minimalnym
Przyk∏ad:
– 10 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych ofercie z najwy˝szym procentem

wykorzystania êróde∏ odnawialnych, dla pozosta∏ych ofert ka˝dy 1% mniej wykorzystania
êróde∏ odnawialnych redukuje liczb´ punktów o 1%

– 90 (ze 100 mo˝liwych punktów) zostanie przyznanych za inne kryteria, w∏àczajàc cen´

Opcja 2. Rywalizacja ofert w zakresie procentu wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii
powiàzanych z budynkiem

Kryteria oceny Dodatkowe punkty b´dà przyznawane za procent zapotrzebowania na energi´ (pierwotnà,
finalnà lub netto) zaspokajany energià pochodzàcà z odnawialnych êróde∏ powiàzanych
z budynkiem
Przyk∏ad:
– 10 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych ofercie z najwy˝szym procentem

wykorzystania êróde∏ odnawialnych, dla pozosta∏ych ofert ka˝dy 1% mniej wykorzystania
êróde∏ odnawialnych redukuje liczb´ punktów o 1%

– 90 (ze 100 mo˝liwych punktów) zostanie przyznanych za inne kryteria, w∏àczajàc cen´



VI. DoÊwiadczenie architekta

Zamieszczajàc w dokumentach przetargowych kryteria Êrodowiskowe, nie nale˝y zapominaç, i˝ skorzystanie z pomocy archi-
tekta posiadajàcego doÊwiadczenie w realizacji obiektów budowlanych przyjaznych Êrodowisku, mo˝e okazaç si´ równie istot-
ne. Dzi´ki temu mo˝liwe b´dzie u˝ycie wielu narz´dzi wykorzystujàcych analiz´ cyklu ˝ycia dla zapewnienia, ˝e projekt budyn-
ku oraz planowane materia∏y, z których zostanie wykonany, b´dà przyjazne Êrodowisku. 

Projekt architektoniczny 

Komentarz do opcji 1.

Ocenà tego, co potrafi architekt wymaga oczywiÊcie od instytucji zamawiajàcej wiedzy w tym zakresie. Dlatego konieczne mo-
˝e okazaç si´ dopuszczenie ekspertyzy zewn´trznej, aby uzyskaç wsparcie we w∏aÊciwej ocenie doÊwiadczenia poszczególnych
kandydatów. Powy˝sza lista jest przyk∏adowa i mo˝e byç rozszerzana lub zmieniana w zale˝noÊci od potrzeb. Koniecznym jest
okreÊlenie przez zamawiajàcego okresu, którego wymagane doÊwiadczenie si´ dotyczy z zastrze˝eniem przepisów rozporzà-
dzenia.

Komentarz do opcji 2.

W niniejszym przypadku nale˝y zbadaç, które narz´dzie do analizy cyklu ˝ycia b´dzie odpowiednie dla danego projektu oraz
okreÊliç, do jakich aspektów projektu architektonicznego i materia∏ów je stosowaç. B´dzie to najprawdopodobniej wymaga∏o
pomocy eksperta. Wprowadzenie takiego warunku musi zostaç wyraênie oznaczone w dokumentach przetargowych, tak aby
ubiegajàcy si´ o zamówienie architekt by∏ Êwiadomy zobowiàzaƒ umownych. 

h. Adekwatne etykiety ekologiczne

Mi´dzynarodowe etykiety ekologiczne 
● Nature Plus (pokrycia pod∏óg, dachy, farby, lakiery, kleje, p∏yty, drewno)

www.natureplus.org/natureplus/ 
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Opcja 2. Obowiàzek wykorzystania narz´dzia do analizy cyklu ˝ycia podczas przygotowywania
projektu

Warunek kontraktowy Podczas wykonywania prac projektowych musi zostaç wykorzystane... [nazwa wybranego
narz´dzia do analizy cyklu ˝ycia] lub narz´dzie równowa˝ne

Opcja 1. Wybór architekta na podstawie doÊwiadczenia w projektowaniu budynków 
przyjaznych Êrodowisku

Kryteria wyboru Architekt musi mieç adekwatne X letnie doÊwiadczenie w proektowaniu budynków przyjaznych
Êrodowisku. Ka˝dy kandydat musi przed∏o˝yç zamawiajàcemu dwustronicowy dokument
przedstawiajàcy doÊwiadczenie kandydata w nast´pujàcych obszarach/dziedzinach
(przyk∏adowa lista):
– Projektowanie obiektów budowlanych efektywnych energetycznie (do∏àczajàc, 

jeÊli to mo˝liwe, dane dotyczàce poprzednich projektów w zakresie zapotrzebowania 
na energi´ na m2 powierzchni ∏àcznie z ogrzewaniem, ch∏odzeniem, oÊwietleniem)

– SzczelnoÊci oraz systemów wymiany powietrza z odzyskiem ciep∏a
– Wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii oraz kogeneracji
– Wykorzystanie architektury bioklimatycznej dla uzyskania efektywnoÊci energetycznej,

unikni´cia systemów mechanicznych np. poprzez zastosowanie systemu dostarczania 
Êwiat∏a dziennego

– Wykorzystywanie narz´dzi do analizy cyklu ˝ycia podczas przygotowania projektów
– Wykorzystywanie w projektach materia∏ów przyjaznych Êrodowisku
– Osiàganie standardów dobrej jakoÊci powietrza wewnàtrz budynku 



Europejskie etykiety ekologiczne 
● Eco-label (twarde pokrycia pod∏ogowe; farby i lakiery do wn´trz, ˝arówki)

www.eco-label.com/polish 

Narodowe etykiety ekologiczne
● Nordic Swan (kleje, pod∏ogi wykonywane przede wszystkim z odnawialnych materia∏ów, Êcienne materia∏y wykoƒczenio-

we, okna)
www.svanen.nu

● Blue Angel (niskoemisyjne panele drewniane, niskoemisyjne farby Êcienne, niskoemisyjne produkty z drewna, niskoemisyj-
ne lakiery)
www.blauer-engel.de

● Umweltzeichen (ceg∏y ∏àczone hydraulicznie, materia∏y izolacyjne bazujàce na surowcach kopalnych o w∏aÊciwoÊciach hy-
drofobowych, materia∏y izolacyjne bazujàce na surowcach odnawialnych, trwa∏e pokrycia pod∏ogowe, tekstylne pokrycia
pod∏ogowe, lakiery i glazura, deski i produkty bazujàce na drewnie, farby Êcienne)
http://www.umweltzeichen.at 

● Milieukeur (kleje, farby, linoleum, podk∏ady pod∏ogowe)
www.milieukeur.nl

Etykiety ekologiczne dla produktów z drewna
● Forest Stewardship Council 

www.fsc-info.org/VController.aspx?Path=5e8cddf3-9b09-46c6-8b11-2fbdad9e2d71&NoLayout=true 
● Pan European Forest Certification (PEFC)

www.pefc.org 

Etykiety dla budynków
● BRE Environmental Assessment Method (BREEAM)

http://www.breeam.org/
● Certyfikat Domu Pasywnego, Instytut Domu Pasywnego

http://www.passiv.de/
● TQ-Zertifikat

www.argetq.at
● Certyfikat Minergie 

www.minergie.com
● Klima: aktiv (Austria)

www.klimaaktiv.at

I. Analiza cyklu ˝ycia inwestycji

Analiza cyklu ˝ycia inwestycji polega na rozwa˝eniu, jak dana instytucja wp∏ywa na Êrodowisko w ca∏ym jej cyklu. Aby to po-
tencjalnie negatywne oddzia∏ywanie zminimalizowaç, nale˝y dzia∏aç na jak najwczeÊniejszym etapie. Jak pokazuje poni˝szy wy-
kres, wi´kszoÊç szkodliwych dla Êrodowiska skutków mo˝e byç zdeterminowana tylko na wczesnym etapie projektowania.
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Wykres 6. Mo˝liwoÊç wp∏ywu na równowag´ ekologicznà 

w fazach: przedprojektowej, projektowej, budowy, u˝ytkowania, rozbiórki

wst´pny projekt projekt budowa u˝ytkowanie rozbiórka/do ponownego u˝ycia
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èród∏o: http://www.yourbuilding.org/display/yb/Project+management+and+sustainable+commercial+buildings

Wp∏yw wywierany 
na Êrodowisko zostaje
w najwi´kszym stopniu
ustanowiony 
we wczesnych 
stadiach projektu



Z punktu wiedzenia Zielonych Zamówieƒ Publicznych du˝o wa˝niejsze ni˝ analiza cyklu ˝ycia inwestycji mo˝e si´ okazaç na-
rz´dzie analizy kosztów cyklu ˝ycia inwestycji. Ani przepisy prawa europejskiego, ani polskiego nie wprowadzajà obowiàzku
jego uwzgl´dnienia w procedurach przetargowych, niemniej jednak nie wykluczajà takiej mo˝liwoÊci. Koszt cyklu ˝ycia (life cyc-
le cost – LCC) inwestycji to ca∏kowity koszt budynku i jego cz´Êci w ca∏ym jego ˝yciu, w∏àczywszy w to koszty planowania, pro-
jektowania, zakupów, u˝ytkowania, utrzymania i pozbycia si´.

Koszty cyklu ˝ycia inwestycji oblicza si´ za pomocà specjalnej metody (life cycle costing). Wed∏ug niej koszty uwzgl´dnia si´
w ró˝nym czasie, dlatego te˝ nale˝y dokonaç operacji zdyskontowania (a discounted cash flow method), tak aby wszystkie wy-
datki by∏y zaprezentowane w bie˝àcych wartoÊciach pieni´˝nych. LCC mo˝e byç uwzgl´dniany w celu oceny oferty najbardziej
korzystnej finansowo (economically most advantageous tender – EMAT). W takim przypadku jednak nale˝y uwzgl´dniç tylko
koszty ponoszone po zakoƒczeniu projektu lub po jego przekazaniu (koszty u˝ytkowania, utrzymania, zastàpienia i pozbycia
si´). Jest powszechnie akceptowane, ˝e 80% kosztów u˝ytkowania, utrzymania i naprawy, jest determinowanych w czasie
pierwszych 20% procesu projektowania. 

Wynika z tego, ˝e w∏aÊnie na poczàtku projektu istnieje najwi´ksza mo˝liwoÊç kszta∏towania kosztów. Trzeba pami´taç, ˝e cz´-
sto zainwestowanie w dany projekt wi´kszego kapita∏u, mo˝e doprowadziç do du˝o bardziej zrównowa˝onego rozwiàzania,
które b´dzie bardziej efektywne pod wzgl´dem kosztów w ciàgu ca∏ego cyklu ˝ycia inwestycji. Dlatego te˝ koszty wybudowa-
nia bardziej efektywnego energetycznie budynku mogà byç wi´ksze, jednak ze wzgl´du na fakt ni˝szych kosztów eksploatacji
(np. ni˝sze rachunki za ogrzewanie) taka inwestycja zwraca si´ szybciej na wi´kszej stopie.
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èród∏o: http://www.ifz.tugraz.at/

Wykres 7. Stosunek kosztów budowy

koszty budowy 
15% 

koszty utrzymania
i rozbiórki 85% 

Glasgow, Szkocja
W zwiàzku z „Projektem 2002” przeprowadzono przetarg na renowacj´ 29 szkó∏ Êrednich. W czasie przetargu prowadzono
specjalne konsultacje, dzi´ki którym przy ostatecznym wyborze mo˝na by∏o zastosowaç LCC. W ten sposób poczyniono tak du-
˝e oszcz´dnoÊci, ˝e w ramach posiadanych Êrodków mo˝na by∏o zbudowaç kilka nowych szkó∏.

Przyk∏ad oszcz´dnoÊci wynikajàcych z zastosowania LCC 
w procesie przetargowym na realizacj´ prac budowlanych
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Transport publiczny stanowi jednà z najbardziej kosztownych, a jednoczeÊnie jednà z najbardziej dostrzegalnych przez miesz-
kaƒców us∏ug publicznych. Mo˝na zauwa˝yç tendencj´ wzrostowà w Êwiadczeniu us∏ug transportu publicznego przez prywat-
ne firmy wybrane w drodze przetargów organizowanych przez instytucje publiczne na Êwiadczenie tego rodzaju us∏ug. Kryte-
ria Êrodowiskowe proponowane w niniejszym rozdziale zosta∏y przygotowane z uwzgl´dnieniem takiej sytuacji i dlatego po-
dzielono je na takie, które znajdujà zastosowanie, kiedy zamawiajàcy sam kupuje pojazdy oraz takie które b´dà stosowane,
gdy zamawiajàcy zdecyduje w drodze przetargu o przekazaniu Êwiadczenia us∏ug transportowych firmie prywatnej. 

a. G∏ówne obszary wp∏ywu na Êrodowisko

Emisja spalin

G∏ównà przyczynà wp∏ywu pojazdów na Êrodowisko jest emisja spalin, spowodowana spalaniem benzyny albo oleju nap´do-
wego w trakcie pracy silnika. W obszarach miejskich pojazdy sà w znacznym stopniu odpowiedzialne za emisj´ du˝ej iloÊci
tlenku w´gla (CO), tlenków azotu (NOx) oraz czàstek sta∏ych i py∏ów. Emisje tych substancji sà jednà z przyczyn chorób dróg
oddechowych, jak równie˝ innych problemów zdrowotnych mieszkaƒców. Przyczyniajà si´ one równie˝ do zmniejszenia bio-
ró˝norodnoÊci ekosystemu oraz do skar∏owacenia roÊlinnoÊci poprzez nast´pujàcy wp∏yw na Êrodowisko:

● zakwaszanie – osadzanie si´ emitowanych substancji zakwaszajàcych;
● eutrofizacja – gromadzenie si´ nadmiernej iloÊci substancji od˝ywczych w glebie i wodzie;
● powstawanie ozonu przyziemnego – jest to substancja wysoce trujàca dla organizmów ˝ywych, tworzy si´

w reakcjach fotochemicznych NOx z lotnymi zwiàzkami organicznymi w obecnoÊci Êwiat∏a s∏onecznego.

Wobec powy˝szych zagro˝eƒ nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, i˝ niektóre pojazdy dost´pne na rynku mogà mieç znacznie ni˝-
sze poziomy emisji tych substancji od innych pojazdów. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów spe∏niajàcych normy emisji,
które zosta∏y ju˝ przyj´te, ale których przestrzeganie nie jest jeszcze w danym momencie wymagane.

Emisja gazów cieplarnianych

Zu˝ycie benzyny i oleju nap´dowego w oczywisty sposób przyczynia si´ do emisji gazów cieplarnianych. Trzeba jednak pod-
kreÊliç, ˝e emisja dwutlenku w´gla (CO2) spowodowana przez pojazdy transportu publicznego jest relatywnie niska w stosun-
ku do ogólnej iloÊci CO2 emitowanej przez pojazdy miejskie. Dlatego te˝ propagowanie idei rezygnacji z indywidualnego trans-
portu i nak∏anianie do korzystania w zamian ze Êrodków miejskiej komunikacji publicznej jest z pewnoÊcià bardzo efektywnym
sposobem redukowania emisji gazów cieplarnianych w obszarach miejskich.

Obecnie na rynku dost´pne sà paliwa alternatywne, które pozwalajà w zauwa˝alny sposób zmniejszyç emisj´ dwutlenku w´-
gla bàdê to bazujàc na obecnie znanych typach silników samochodowych (po odpowiednim ich przystosowaniu), bàdê to
przez wdro˝enie nowych technologii budowy silnika. Wprowadzenie tego rodzaju paliwa zwykle wymaga jednak rozwini´cia
odpowiedniej infrastruktury umo˝liwiajàcej uzupe∏nianie paliwa. 
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Wp∏yw na Êrodowisko Metoda ograniczenia wp∏ywu

Problemy zdrowotne mieszkaƒców spowodowane emisjà
zanieczyszczeƒ gazowych, czàstek sta∏ych, py∏ów i ozonu
przyziemnego 

Zakup pojazdów z niskà emisjà spalin

Szkody dla Êrodowiska spowodowane zakwaszeniem, eutrofiza-
cjà i ozonem przyziemnym

Zakup pojazdów z niskà emisjà spalin

Polepszenie efektywnoÊci stylu prowadzenia pojazdówPowstawanie gazów cieplarnianych zwiàzanych ze zu˝yciem
paliwa

Du˝y poziom ha∏asu Zakup pojazdów z niskà emisjà ha∏asu

9. Transport



Innym sposobem zmniejszenia emisji CO2 przez Êrodki transportu – zarówno te publiczne jaki i prywatne, poza wprowadze-
niem paliw alternatywnych – jest propagowanie zmiany stylu kierowania pojazdem tak, by zwi´kszyç efektywnoÊç energetycz-
nà eksploatacji pojazdów. Jak pokazujà badania, znaczny procent zu˝ycia paliwa jest w takim samym stopniu zale˝ny od kie-
rowcy i jego stylu kierowania pojazdem. I tak, tzw. ekokierowanie pojazdem pozwala ograniczyç zu˝ycie paliwa do 20%. Urzà-
dzenia monitorujàce styl kierowania sà obecnie instalowane w wielu pojazdach i w niewielkim stopniu wp∏ywajà na jego ce-
n´. Takie urzàdzenia umo˝liwiajà kierowcy, który zosta∏ odpowiednio przeszkolony, znaczàce poprawienie efektywnoÊci jazdy,
a osobom nadzorujàcym monitorowanie tej efektywnoÊci.

Emisja ha∏asu

Ha∏as generowany przez ruch uliczny jest kolejnym powa˝nym problemem zarówno du˝ych, jak i mniejszych miast. G∏ówny-
mi sprawcami tego typu emisji by∏y Êrodki publicznego transportu tradycyjnie. Obecnie na rynku dost´pna jest ró˝norodna
oferta pojazdów charakteryzujàcych si´ niskà emisjà ha∏asu i to bez koniecznoÊci obni˝ania ich wyników technicznych czy zna-
czàcego wzrostu ceny.

b. Regulacje europejskie i polskie 

Zapewnienie zrównowa˝onego transportu jest jednym z wyzwaƒ wskazanych w Nowej Strategii Zrównowa˝onego Rozwoju.
W tym celu paƒstwa cz∏onkowskie muszà zapewniç wydajnoÊç ekonomicznà i Êrodowiskowà wszystkich Êrodków transportu.
W szczególnoÊci powinny dà˝yç do zastàpienia indywidualnego transportu drogowego transportem publicznym, a tak˝e po-
prawiç wydajnoÊç energetycznà w sektorze transportu. 

Transport powoduje przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza. Nieodpowiednia jakoÊç tego medium jest jednym z g∏ównych
problemów europejskich, a zarazem jednym z obszarów najwi´kszej aktywnoÊci legislacyjnej Wspólnoty w ciàgu ostatnich lat. Do
stworzenia ca∏oÊciowej strategii dzia∏ania w tym aspekcie ochrony Êrodowiska dà˝ono ju˝ od dawna. Zagadnieniu temu poÊwi´-
cony jest Program CAFE63. W 2005 roku Komisja przyj´∏a „Strategi´ tematycznà dotyczàcà zanieczyszczenia powietrza”64 (ang. CA-
FE), w której wyznaczy∏a plan dzia∏ania do 2020 roku w odniesieniu do substancji zanieczyszczajàcych, takich jak: ozon przyziem-
ny, amoniak (NH3), tlenek azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), lotne zwiàzki organiczne (LZO), czàstki sta∏e. 

Strategia zawiera bezpoÊrednie odniesienie do problematyki transportu. W dokumencie sugeruje si´ stosowanie mniej zanie-
czyszczajàcych Êrodowisko Êrodków transportu i paliw alternatywnych. Ponadto proponuje si´ obni˝enie poziomu emisji
zanieczyszczeƒ z samochodów osobowych i ci´˝arowych. W koƒcu poleca si´ paƒstwom cz∏onkowskim wskazanie, jaka mini-
malna iloÊç bardziej przyjaznych Êrodowisku i wydajnych energetycznie samochodów musi byç rocznie nabywana przez insty-
tucje publiczne w przetargach. 

W kontekÊcie legislacyjnym nale˝y podkreÊliç, ˝e nie bez znaczenia dla kwestii regulacji transportu pozostajà akty prawne do-
tyczàce ochrony jakoÊci powietrza, np. nowa Dyrektywa ramowa 2008/50/WE65. Poza tym istniejà akty prawne, które bezpo-
Êrednio regulujà kwestie transportu drogowego. Jednà z pierwszych regulacji w tym zakresie by∏a Dyrektywa 70/220/EWG66.
Wprowadzi∏a ona obowiàzkowe standardy emisji zanieczyszczeƒ dla pojazdów osobowych benzynowych. Standardy wobec
samochodów ci´˝arowych zosta∏y ustanowione w nieobowiàzujàcej ju˝ Dyrektywie 88/77/WE67. Dyrektywy te wielokrotnie no-
welizowano, poniewa˝ pierwotnie ustanowione standardy by∏y stopniowo zaostrzane. 

Obecnie na mocy Dyrektywy 98/70/WE68, wobec samochodów osobowych wià˝àcy jest tzw. standard EURO 4. Od 1 wrzeÊnia
2009 roku zacznie obowiàzywaç surowszy standard – EURO 5, a nast´pnie od 1 wrzeÊnia 2014 roku – standard EURO 669. 
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63 Communication from the Commission – The Clean Air for Europe (CAFE) Program: Towards a Thematic Strategy for Air Quality, /* COM/2001/0245 final */.
64 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego „Strategia tematyczna dotyczàca zanieczyszczenia powietrza” {SEC (2005) 1132} {SEC (2005) 1133}, COM (2005) 446.
65 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 roku w sprawie jakoÊci powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Dz. U. L 152 z 11.6.2008, str. 1-44.
66 Dyrektywa Rady z 20 marca 1970 roku w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do dzia∏aƒ, jakie majà byç podj´te w celu ograniczenia zanieczyszczania

powietrza przez spaliny z silników o zap∏onie iskrowym pojazdów silnikowych, Dz. U. L 76 z 6.4.1970, str. 1-22. Zostanie ona uchylona z 21 stycznia 2013 roku.
67 Dyrektywa Rady z 3 grudnia 1987 roku w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do dzia∏aƒ, jakie majà byç podj´te w celu zapobiegania emisji

zanieczyszczeƒ gazowych z silników Diesla w pojazdach, Dz. U. L 36 z 9.2.1988, str. 33-61. Dyrektywa ta zosta∏a zastàpiona Dyrektywà Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 28 wrzeÊnia 2005 roku, Dz. U. L 275 z 20.10.2005, str. 1-163.

68 Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 paêdziernika 1998 roku odnoszàca si´ do jakoÊci benzyny i olejów nap´dowych oraz zmieniajàca Dyrektyw´ Rady 93/12/EWG,
Dz. U. L 350 z 28.12.1998, str. 58-68.

69 Rozporzàdzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2007 roku w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeƒ
pochodzàcych z lekkich pojazdów pasa˝erskich i u˝ytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dost´pu do informacji dotyczàcych naprawy i utrzymania pojazdów, Dz. U. L 171
z 29.6.2007, str. 1-16, oraz Rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z 18 lipca 2008 roku wykonujàce i zmieniajàce rozporzàdzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeƒ pochodzàcych z lekkich pojazdów pasa˝erskich i u˝ytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie
dost´pu do informacji dotyczàcych naprawy i utrzymania pojazdów, Dz. U. L 199 z 28.7.2008, str. 1-136. 



Dla samochodów ci´˝arowych (w tym miejskich pojazdów transportu publicznego) obowiàzuje obecnie standard EURO IV70.
Od paêdziernika 2008 roku wià˝àcym stanie si´ standard EURO V. W niedalekiej przysz∏oÊci zostanie wprowadzona nowa, jesz-
cze bardziej restrykcyjna, norma EURO VI.

Standardy EURO zosta∏y implementowane do prawa polskiego Rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z 24 paêdziernika
2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep71. Oznacza to, ˝e obecnie w Polsce, tak jak w ca-
∏ej UE wià˝àce sà standardy EURO 4 i EURO IV. 

Oprócz tego regulacje europejskie przewidujà te˝ dobrowolny standard EEV (Enhanced Environmentally-Friendly Vehicle) do
oznaczenia przyjazdów szczególnie przyjaznych Êrodowisku. Zawiera on wy˝sze normy ni˝ standardy obecnie wià˝àce. Stan-
dard ten mo˝e byç dobrowolnie stosowany równie˝ w Polsce. 
Obecnie w trakcie procesu legislacyjnego znajduje si´ Dyrektywa w sprawie promowania pojazdów72 ekologicznych. Mia∏aby
ona wprowadziç obowiàzek spe∏niania wymagaƒ normy EEV przez pewien procent pojazdów o masie ca∏kowitej powy˝ej
3,5 tony nabywanych przez organy publiczne w toku przetargu publicznego.
Aby stwierdziç zgodnoÊç z normami emisji, o których mowa, nale˝y odwo∏aç si´ do jednego z dwóch obecnie u˝ywanych te-
stów:

● Europejski Test Stacjonarny (ESC – European Stationary Cycle) – wykonywany w po∏àczeniu z Europejskim Testem
Zaczernienia Spalin (ELR – European Load Response)

● Europejski Test Dynamiczny (ETC – European Transient Cycle)

Tabele 1. i 2. poni˝ej przedstawiajà poziomy graniczne emisji dla ci´˝arówek i autobusów – normy EURO IV i EURO V, ustano-
wione w ramach powy˝szych narz´dzi pomiaru:

Tabela 1. Europejskie normy emisji spalin EURO IV i EURO V wg testu ESC i ELR (jednostki w g/kWh za wyjàtkiem
dymu)

Tabela 2. Europejskie normy emisji spalin EURO IV i EURO V wg testu ETC (jednostki w g/kWh)
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70 Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 wrzeÊnia 2005 roku w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do dzia∏aƒ, które
nale˝y podjàç przeciwko emisji zanieczyszczeƒ gazowych i czàstek sta∏ych przez silniki wysokopr´˝ne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeƒ gazowych z silników o zap∏onie
iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem p∏ynnym stosowanych w pojazdach, Dz. U. L 275 z 20.10.2005, str. 1-163 oraz Dyrektywa Komisji 2005/78/WE z 14 listopada 2005 roku
w sprawie wykonania Dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do dzia∏aƒ, jakie majà zostaç
podj´te w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py∏owych przez silniki wysokopr´˝ne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeƒ gazowych z silników z wymuszonym
zap∏onem nap´dzanych gazem ziemnym lub gazem p∏ynnym stosowanych w pojazdach oraz zmieniajàca za∏àczniki I, II, III i IV do niej, Dz. U. L 313 z 29.11.2005, str. 1-93. 

71 Dz. U. z 2005 roku, Nr 238, Poz. 2010.
72 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszcz´dnych pojazdów w transporcie drogowym (COM (2007) 817).

Norma Data wejÊcia Tlenek w´gla W´glowodory Tlenki azotu Czàsteczki sta∏e Dym
w ˝ycie (CO) (HC) (NOx) (PM) w m-1

EURO IV 2005 1.5 0.46 3.5 0.02 0.5

EURO V 2008 1.5 0.46 2.0 0.02 0.5

Norma Data wejÊcia Tlenek w´gla W´glowodory Metan Tlenki azotu Czàsteczki 
w ˝ycie (CO) (HC) (CH4)* (NOx) sta∏e (PM)

EURO IV 2005 4.0 0.55 1.1 3.5 0.03

EURO V 2008 4.0 0.55 1.1 2.0 0.03

* stosuje si´ tylko do silników na gaz ziemny



Dokonujàc wyboru samochodów osobowych i lekkich pojazdów ci´˝arowych, nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na rozwijajàcà
si´ regulacj´ europejskà dotyczàcà ograniczenia emisji CO2. W roku 2007 Komisja Europejska przedstawi∏a w tym zakresie pro-
jekt strategii, której celem jest ograniczenie do 2012 roku emisji CO2 do poziomu 120 g/km. Ârodkiem do realizacji tego celu
majà byç mi´dzy innymi Zielone Zamówienia Publiczne.

Wiele miast b´dzie mia∏o trudnoÊci z dostosowaniem si´ do nowych standardów. Dobrym rozwiàzaniem mo˝e byç zakup au-
tobusów o niskiej emisji szkodliwych substancji. W szczególnoÊci mo˝na poleciç zakupienie pojazdów bardziej przyjaznych Êro-
dowisku ni˝ wynika to z obowiàzujàcych standardów. Dzi´ki temu problem Êrodowiskowy transportu publicznego staç si´ mo-
˝e cz´Êcià strategii miasta w aspekcie ochrony Êrodowiska. 

Jak wskazano powy˝ej, oprócz zanieczyszczeƒ emitowanych do powietrza transport powoduje te˝ ha∏as. Kwestia ta uregulo-
wana jest ogólnie na poziomie wspólnotowym w Dyrektywie Ramowej 2002/49/WE73. Ha∏asu powodowanego zw∏aszcza przez
pojazdy silnikowe dotyczy Dyrektywa 70/157/EWG74. Ustalono w niej wartoÊci graniczne emisji ha∏asu dla poszczególnych ty-
pów pojazdów. Dyrektywa ta zosta∏a implementowana do prawa polskiego wspomnianym powy˝ej Rozporzàdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z 24 paêdziernika 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Wybierajàc nowy Êrodek transportu nale˝y zwracaç szczególnà uwag´ na dane dotyczàce ha∏asu.

c. Kryteria Zielonych Zamówieƒ Publicznych

I. BezpoÊredni zakup autobusów

Kryteria Zielonych Zamówieƒ Publicznych na bezpoÊredni zakup autobusów koncentrujà si´ na trzech aspektach:
● Standardy emisji: Najprostszym sposobem na upewnienie si´, ˝e kupowane autobusy spe∏niajà standardy emisji

zanieczyszczeƒ w granicach przyjaznych Êrodowisku jest zastosowanie europejskich norm emisji. Wszystkie nowe
autobusy muszà obecnie wype∏niaç kryteria normy EURO V. 

● Styl kierowania pojazdem: Instalacja urzàdzeƒ s∏u˝àcych do monitorowania stylu jazdy nie jest kosztowna, a po-
∏àczona z odpowiednim treningiem, jest efektywnym sposobem na obni˝enie zu˝ycia paliwa.

● Emisja ha∏asu: Rynek motoryzacyjny ma obecnie bogatà ofert´ autobusów charakteryzujàcych si´ niskà emisjà ha-
∏asu. Zastosowanie takich technologii nie prowadzi do obni˝enia ogólnych wyników technicznych i nie powoduje
tak˝e znaczàcego wzrostu ceny pojazdu.
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73 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 2002 roku odnoszàca si´ do oceny i zarzàdzania poziomem ha∏asu w Êrodowisku, Dz. U. L 189 z 18.7.2002, str.
12-25.

74 Dyrektywa Rady z 6 lutego 1970 roku w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do dopuszczalnego poziomu ha∏asu i uk∏adu wydechowego pojazdów
silnikowych, Dz. U. L 42 z 23.2.1970, str. 16-20.

Kategoria pojazdu WartoÊci graniczne w decybelach (dB)

Pojazdy przeznaczone do transportu osób, majàce najwy˝ej 
9 miejsc siedzàcych ∏àcznie z miejscem kierowcy

82

Pojazdy przeznaczone do transportu osób, majàce wi´cej 
ni˝ 9 miejsc siedzàcych ∏àcznie z miejscem kierowcy,
których maksymalny ci´˝ar nie przekracza 3,5 tony

84

89Pojazdy przeznaczone do transportu osób, majàce wi´cej 
ni˝ 9 miejsc siedzàcych ∏àcznie z miejscem kierowcy, 
których dopuszczalny maksymalny ci´˝ar przekracza 3,5 tony

Pojazdy przeznaczone do transportu osób, majàce wi´cej 
ni˝ 9 miejsc siedzàcych ∏àcznie z miejscem kierowcy, 
o mocy silnika wy˝szej ni˝ 200 KM DIN

91



II. Przetarg na us∏ugi transportowe

Kryteria Zielonych Zamówieƒ Publicznych w odniesieniu do przetargów na us∏ugi transportowe sà podobne do tych zwiàza-
nych z bezpoÊrednim zakupem autobusów. Konieczne jest jednak pewne ich dostosowanie i rozwini´cie w niektórych aspek-
tach:

● Standardy emisji: Nierealistycznym by∏oby za∏o˝enie, ˝e operatorzy transportu publicznego dysponujà du˝à licz-
bà pojazdów spe∏niajàcych wymogi nieobligatoryjnej normy EEV ani te˝ oczekiwanie, ˝e operatorzy wymienià ca∏à
flot´, tak by uczyniç zadoÊç tym restrykcyjnym kryteriom. Zasadne wydaje si´ jednak propagowanie cz´Êciowej, suk-
cesywnej wymiany pojazdów na spe∏niajàce mo˝liwie jak najwy˝sze normy Êrodowiskowe. Kluczowym jest, aby
wszystkie autobusy sk∏adajàce si´ na flot´ operatora transportu publicznego wykazywa∏y zgodnoÊç z pewnym mi-
nimum Êrodowiskowym zawartym w normach EURO IV.

● Styl kierowania pojazdem: Instalacja urzàdzeƒ monitorujàcych technik´ jazdy w autobusach starych typów by-
∏aby przedsi´wzi´ciem drogim i bezcelowym. Jednak w odniesieniu do autobusów nowo kupowanych przez ope-
ratora wa˝ne jest, aby posiada∏y one urzàdzenia monitorowania techniki jazdy. 

● Dobra jakoÊç us∏ug: KorzyÊci dla Êrodowiska naturalnego, p∏ynàce z rezygnacji z indywidualnych Êrodków trans-
portu na rzecz komunikacji zbiorowej przez mieszkaƒców miast, sà oczywiste. Aby jednak skutecznie zach´ciç do
korzystania z transportu publicznego, us∏uga taka musi byç dla klienta atrakcyjna. Dlatego te˝ wysoki standard
Êwiadczenia us∏ug transportowych powinien byç zagwarantowany w umowie z operatorem. 

III. Redukcja emisji szkodliwych substancji – podejÊcie indywidualne 

Zastosowanie Europejskich Norm Emisji (np. EURO IV), np. do opisu przedmiotu zamówienia, jest najprostszym sposobem
osiàgni´cia wysokich standardów w aspekcie ochrony powietrza i sprawdza si´ zarówno w odniesieniu do bezpoÊredniego 
zakupu autobusów, jak i do przetargów na us∏ugi z zakresu transportu publicznego. Nie jest jednak jedynà drogà zapewnie-
nia redukcji emisji szkodliwych substancji przez Êrodki transportu publicznego. Aby wykazaç wi´kszà elastycznoÊç i u∏atwiç
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Przedmiot zamówienia: Zakup autobusów niskoemisyjnych 
Zielone Kryteria w specyfikacji:
– silniki pojazdów muszà spe∏niaç standardy EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) w zakresie emisji, 

zgodnie z Dyrektywà 2005/55/WE
– wszystkie pojazdy muszà zostaç wyposa˝one w urzàdzenia monitorujàce styl jazdy oraz zu˝ycie paliwa
– emisja ha∏asu nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 72dB dla pojazdów o mocy silnika od 100 do 200 KM i 75 dB dla pojazdów

o mocy silnika wi´kszej ni˝ 200 KM

Praktyczne wskazówki:
– Weryfikacja poziomów emisji – wszystkie autobusy spe∏niajàce standardy EEV po wyprodukowaniu otrzymujà certyfikat

potwierdzajàcy ten fakt. Informacj´ o zgodnoÊci zastosowanych rozwiàzaƒ technicznych z kryteriami specyfikacji 
odnaleêç mo˝emy w dokumentacji technicznej pojazdu.

– Weryfikacja poziomu ha∏asu – dane dotyczàce emisji ha∏asu przez pojazd znajdujà si´ w dokumentacji technicznej 
pojazdu i tam mo˝na je ∏atwo sprawdziç.

Przyk∏adowa specyfikacja bezpoÊredniego zakupu autobusów

Mo˝liwoÊç umieszczenia zielonych kryteriów w kryteriach oceny ofert

Standardy emisji:
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi który uzyska najwi´kszà liczb´ punktów, przyznawanych wed∏ug nast´pujàcych
zasad:
– 10 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych za spe∏nianie norm emisji przez silniki – 1 punkt b´dzie przyznawany

za ka˝de 10% pojazdów, które b´dà wykorzystywane do Êwiadczenia us∏ug transportowych spe∏niajàcych normy EEV
– 90 (ze 100 mo˝liwych) punktów zostanie przyznanych za inne kryteria, w∏àczajàc cen´ (poszczególnym kryteriom nale˝y

przypisaç odpowiednie wagi)



operatorom dostosowanie si´ do wymogów Êrodowiskowych, korzystne mo˝e okazaç si´ kszta∏towanie kryteriów emisji 
w indywidualny sposób.

I tak na przyk∏ad, ciekawym rozwiàzaniem do zastosowania w warunkach przetargowych jest wyznaczenie Êrednich wartoÊci
dla emisji czàstek sta∏ych (PM) i tlenków azotu (NOx), które muszà byç zachowane w odniesieniu do ca∏ej floty konkretnego
operatora. Normy takie powinny w miar´ trwania umowy stawaç si´ coraz bardziej restrykcyjne. Operator b´dzie zobowiàza-
ny do prowadzenia systematycznej dokumentacji emisji poprzez gromadzenie danych dotyczàcych standardów technicznych
posiadanych pojazdów oraz przejechanych kilometrów.

IV. Usuwanie pojazdów

Z usuwaniem niepotrzebnych pojazdów zwiàzane sà dwie kwestie – i to zarówno w odniesieniu do pojazdów u˝ywanych przez
instytucje publiczne jak i przez prywatnych dostarczycieli us∏ug transportowych. Po pierwsze – pojazdy powinny byç w odpo-
wiedni, przyjazny dla Êrodowiska, sposób likwidowane (utylizowane). I tak – cz´Êci wykonane z materia∏ów, które nadajà si´
do przetworzenia i ponownego wykorzystania – powinny byç poddane procesowi recyclingu. Materia∏y szkodliwe powinny zo-
staç oddzielone i niszczone bàdê sk∏adowane zgodnie z odpowiednimi procedurami zapobiegajàcymi ska˝eniu Êrodowiska. Po
drugie – pojazdy o znaczàco ni˝szych standardach Êrodowiskowych nie powinny byç sprzedawane do krajów, gdzie ni˝sze nor-
my emisji szkodliwych substancji dopuszcza∏yby jednak ich u˝ytkowanie.

Dobrym pomys∏em jest przyznawanie dodatkowych punktów na etapie przetargu tym operatorom us∏ug transportowych, któ-
rzy przedstawià ca∏oÊciowà koncepcj´ post´powania z niezdatnymi do u˝ytku pojazdami.

V. Biopaliwa

Biopaliwami nazywamy paliwa ciek∏e lub gazowe produkowane w przewa˝ajàcej cz´Êci bàdê w ca∏oÊci z biomasy. Jako ˝e bio-
paliwa pozyskiwane sà z substancji pochodzenia roÊlinnego lub zwierz´cego, uwa˝a si´, i˝ stanowià bardziej zrównowa˝onà
alternatyw´ dla paliw kopalnych wykorzystywanych do nap´dzania pojazdów. Do biopaliw mo˝na zaliczyç np. bioetanol, bio-
metanol i biogaz. Panuje poglàd, i˝ emisja dwutlenku w´gla (CO2) w ramach pe∏nego cyklu ˝ycia produktu wykorzystujàcego
biopaliwa jest ni˝sza ni˝ w przypadku paliw kopalnych. Ponadto mniejsze sà lokalne zanieczyszczenia powietrza. Biopaliwa
mogà znaleêç zastosowanie w transporcie jako zamiennik bàdê uzupe∏nienie tradycyjnych paliw kopalnych.

Przedmiotem nieustajàcej debaty publicznej jest kwestia rzeczywistego wp∏ywu zastosowania biopaliw na Êrodowisko. Spotkaç
mo˝na poglàdy, i˝ wp∏yw biopaliw na Êrodowisko nie jest tak korzystny jak pierwotnie zak∏adano. Ponadto niektórzy eksperci
wskazujà, ˝e zajmowanie pól uprawnych przeznaczonych na upraw´ ˝ywnoÊci przez uprawy roÊlin na potrzeby biopaliw przy-
czynia si´ do spadku produkcji ˝ywnoÊci, a przez to do wzrostu jej ceny. Nierozstrzygni´tym pozostaje problem wyboru spo-
Êród ró˝nych dost´pnych biopaliw tego wiodàcego i preferowanego. Brak równie˝ jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy
korzyÊci p∏ynàce z wykorzystywania biopaliw równowa˝à negatywne aspekty Êrodowiskowe zwiàzane z uprawà roÊlin potrzeb-
nych do ich produkcji.

d. Mo˝liwoÊci formu∏owania dodatkowych zielonych kryteriów

I. Tramwaje

W wielu europejskich miastach tory tramwajowe sà rozmieszczone równolegle z sieciami autobusowymi. Trzeba tu zauwa˝yç,
i˝ efektywnoÊç energetyczna tramwajów jest istotnie wi´ksza ni˝ autobusów, zarówno dzi´ki wykorzystaniu silników elektrycz-
nych, jak i metodzie przemieszczania si´.

Pomimo i˝ tramwaje nie emitujà w ogóle spalin, nale˝y odnotowaç fakt, ˝e wytworzenie energii elektrycznej potrzebnej do za-
silenia tramwaju równie˝ jest êród∏em szkodliwych dla Êrodowiska substancji. Jedynà drogà do redukcji tego szkodliwego od-
dzia∏ywania jest wykorzystanie do zasilania linii tramwajowych energii ze êróde∏ odnawialnych.

Koszty takiej inwestycji sà warte rozwa˝enia. G∏ówny wydatek stanowi konstrukcja stacji i torów, instalacja systemów zasilania
w energi´, nabycie tytu∏u prawnego do trasy przejazdu oraz mostów i tuneli. System „zielonych tramwajów” odznacza si´ wie-
loma zaletami, w tym nie tylko zwi´kszonà efektywnoÊcià energetycznà, ale te˝ oszcz´dnoÊciami p∏ynàcymi z ni˝szych kosz-
tów pracy, szybszego pokonywania odleg∏oÊci i zmniejszonego wykorzystania powierzchni gruntów miejskich.
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Podczas dokonywania wyboru mi´dzy ró˝nymi typami tramwajów niezwykle istotnym czynnikiem, który musi byç uwzgl´dnio-
ny jest poziom ha∏asu. Zwiàzek Niemieckich Spó∏ek Transportowych (VDV)75 opracowa∏ zbiór kryteriów przydatnych podczas
zakupu nowych tramwajów:

● Emisja ha∏asu (na zewnàtrz) nie mo˝e przekraczaç:
● 55 dB (A) w stanie spoczynku (do 63 dB (A) z w∏àczonà klimatyzacjà)
● 75 dB (A) kiedy tramwaj przyÊpiesza albo zwalnia
● 79 dB (A) w czasie jazdy.

Poziom ha∏asu zale˝y nie tylko od rozwiàzaƒ technologicznych u˝ytych do produkcji tramwaju ale te˝ od konstrukcji torowi-
ska. Tory powinny spe∏niaç kryteria normy EN DIN ISO 3095. Wa˝ne jest tak˝e utrzymywanie w dobrym stanie torowisk obec-
nie u˝ytkowanych. Aby optymalnie zmniejszyç poziom ha∏asu, konieczne jest regularne nak∏adanie na zgrzytajàce tory sma-
rów, które zmniejszajàc tarcie kó∏ o stalowà konstrukcj´, zapobiegajà powstawaniu ha∏asu.

II. Trolejbusy

Trolejbusy nie emitujà spalin, jednak podobnie jak tramwaje mogà przyczyniaç si´ do zanieczyszczania powietrza i dlatego te˝
powinny byç zasilane zielonà energià. Trolejbusy charakteryzuje ni˝sza emisja ha∏asu ni˝ tramwaje i autobusy.
Trolejbusy sà te˝ generalnie taƒsze w eksploatacji ni˝ autobusy, jako ˝e nie wymagajà tak du˝o serwisowania. W porównaniu
z tramwajami i ich infrastrukturà, którà stanowià kable i tory, infrastruktura trolejbusów, sk∏adajàca si´ wy∏àcznie z kabli, mo-
˝e byç zainstalowana za ok. 10% kosztów poch∏aniajàcych instalacj´ linii tramwajowej.

e. Adekwatne etykiety ekologiczne

Aby zach´ciç konsumentów do zakupu bardziej przyjaznych Êrodowisku samochodów osobowych,
Dyrektywà 99/94/WE76 wprowadzono obowiàzek prezentowania konsumentom informacji o poziomie
zu˝ycia paliwa i emisji CO2 przez nowe samochody. Nie wprowadzono przy tym jednolitej etykiety eu-
ropejskiej. Oznacza to, ˝e ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e stosowaç w∏asny wzór oznaczenia. Przy-
k∏adowo Wielka Brytania wprowadzi∏a (zaprezentowanà obok) wyraênà etykiet´ graficznà. 

W Polsce nie ustanowiono jednolitego znaku. Jednak w Rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 28 grudnia 2004 roku
w sprawie produktów obj´tych obowiàzkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony Êrodowiska sfor-
mu∏owano wyraênie jakie dane musi zawieraç ka˝da informacja o nowym pojeêdzie77. Ze wzgl´du na ró˝nice wyst´pujàce
w odniesieniu w systemie etykietowania w poszczególnych krajach oraz fakt, ˝e system ten okaza∏ si´ niedostatecznie skutecz-
ny Komisja Europejska przystàpi∏a do procesu rewizji powy˝szej Dyrektywy. Efektem pracy ma byç wprowadzenie jednolitej ety-
kiety europejskiej oraz obj´cie tym systemem równie˝ lekkich samochodów ci´˝arowych. 
Dokonujàc zakupów nowych pojazdów osobowych, nale˝y wi´c zwróciç uwag´ na dane zamieszczone na etykiecie i dokonaç
rozsàdnego wyboru. Mo˝na poleciç równie˝ dok∏adnà analiz´ dost´pnych, nieobj´tych powy˝szym rygorem, danych dotyczà-
cych autobusów. 
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75 VDV Schriften 154, 08/02, Geräusche von Nahverkehrs-Schienenfahrzeugen nach BOStrab, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Köln 2002.
76 Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 roku odnoszàca si´ do dost´pnoÊci dla konsumentów informacji o zu˝yciu paliwa i emisjach CO2

w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi, Dz. U. L 12 z 18.1.2000, str. 16-23.
77 Dz. U. z 2005 roku, Nr 6, Poz. 40.
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W ostatnich latach w ca∏ej Unii Europejskiej zarejestrowano znaczny wzrost zu˝ycia energii. Dotyczy∏ on przede wszystkim nie-
odnawialnych êróde∏ energii, co niekorzystnie wp∏ywa na Êrodowisko naturalne. Struktura energetyczna Unii Europejskiej opie-
ra si´ w oko∏o 79% na paliwach kopalnych78.

a. G∏ówne obszary wp∏ywu na Êrodowisko

Przyjmuje si´, ˝e Unia Europejska mog∏aby ograniczyç co najmniej 20% obecnego zu˝ycia energii w wydajny ekonomicznie
sposób do roku 2020. Umo˝liwi∏oby to zaoszcz´dzenie 390 Mtoe (miliony ton ekwiwalentu olejowego) i wywar∏oby pozytyw-
ny wp∏yw na Êrodowisko. Dzi´ki zwi´kszeniu efektywnoÊci energetycznej uda∏oby si´ uniknàç emisji 780 Mt CO2, co stanowi
dwukrotnoÊç zobowiàzania redukcyjnego wynikajàcego z Protoko∏u z Kioto. Wszelkie dodatkowe wydatki inwestycyjne na bar-
dziej wydajne i innowacyjne technologie by∏yby kompensowane przez zyski z zaoszcz´dzonego paliwa (ponad 100 bilionów
€ rocznie)79. 

b. Regulacje europejskie i polskie

Realizacja zasady zrównowa˝onego rozwoju wymaga podejmowania dzia∏aƒ kompleksowych majàcych na celu m. in. ograni-
czenie energoch∏onnoÊci produkcji i us∏ug oraz przeciwdzia∏anie zmianom klimatu. Przejawem takiego podejÊcia jest przyj´ty
podczas marcowego szczytu przywódców Paƒstw Cz∏onkowskich w roku 2007 za∏o˝enia – tzw. „Program 3 x 20%”, który wy-
ra˝a wol´ osiàgni´cia do roku 2020 co najmniej 20% wzrostu efektywnoÊci wykorzystania energii, 20% udzia∏u energii odna-
wialnej w bilansie energetycznym oraz 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych przez ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie UE.

W zwiàzku z energetycznym uzale˝nieniem Unii Europejskiej od dostawców zewn´trznych Komisja Europejska podejmuje sze-
reg inicjatyw majàcych na celu przeciwdzia∏anie niekorzystnym skutkom tego˝ uzale˝nienia. Oprócz dywersyfikacji êróde∏ ener-
gii inicjatywy te obejmujà równie˝ aspekty zwiàzane z mo˝liwie jak najdalej idàcym wzrostem efektywnoÊci wykorzystania ener-
gii, praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki oraz promowanie i wspieranie rynku alternatywnych i odnawialnych êró-
de∏ energii. 

Równie istotne sà problemy zwiàzane z ochronà klimatu, nasilajàcym si´ efektem cieplarnianym oraz nieustannie rosnàcymi
kosztami energii.

Kluczowe przepisy prawa Unii Europejskiej

Przejawami dzia∏aƒ podejmowanych przez instytucje wspólnotowe w zakresie energii jest liczna grupa dyrektyw, narzucajà-
cych liczne obowiàzki i zadania w zakresie wzrostu efektywnoÊci wykorzystana energii. Do kluczowych regulacji wspólnoto-
wych dotyczàcych energii nale˝à:

● Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczàca jakoÊci energetycznej budynków; 
● Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji opartej na zapotrzebowaniu
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78 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/pages/FActivities.htm 
79 http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/doc/com_2006_0545_en.pdf 

Wp∏yw na Êrodowisko Propozycja ograniczenia wp∏ywu

Emisja CO2 spowodowana przez wytwarzanie elektrycznoÊci 
z paliw kopalnych

Popieranie wykorzystania innych êróde∏ energii, a tak˝e wspieranie
technologii zapewniajàcych niskà emisj´ CO2

Wp∏yw na zdrowie ludzi, bioró˝norodnoÊç i zasoby wodne 
wywo∏ywany przez wydobycie paliw kopalnych (w´gla, ropy)
oraz post´powanie z odpadami

Popieranie pozyskiwania zasobów w sposób przyjazny Êrodowisku

Popieranie wydajnoÊci energetycznej oraz korzystania 
z odnawialnych êróde∏ energii

Zu˝ycie zasobów naturalnych w wyniku korzystania 
z nieodnawialnych paliw kopalnych



na ciep∏o u˝ytkowe na rynku wewn´trznym energii, która wprowadza mechanizmy wymuszajàce popraw´ efektyw-
noÊci wytwarzania energii w êród∏ach (elektrociep∏owniach);

● Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/32/WE ustanawiajàca ogólne zasady ustalania wymogów doty-
czàcych ekoprojektu dla produktów zu˝ywajàcych energi´, której zadaniem jest zmniejszenie energoch∏onnoÊci po-
wszechnie u˝ywanych urzàdzeƒ, wyposa˝enia i technologii;

● Dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarzàdzania jakoÊcià otaczajàcego powietrza, której podstawowym
celem jest ograniczenie oddzia∏ywania na Êrodowisko (g∏ównie poprzez zmniejszenie energoch∏onnoÊci produkcji
przemys∏owej) szeÊciu najbardziej energoch∏onnych przemys∏ów;

● Dyrektywa 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiajàca system handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie;

● Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE, okreÊlajàca wspieranie na rynku wewn´trznym produkcji
energii elektrycznej wytwarzanej ze êróde∏ odnawialnych.

Kluczowe przepisy prawa polskiego 

Podstawowym aktem prawnym regulujàcym zasady kszta∏towania polityki energetycznej paƒstwa polskiego, zasady i warunki
zaopatrzenia i u˝ytkowania energii elektrycznej oraz dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw energetycznych wytwarzajàcych energi´, zaj-
mujàcych si´ jej obrotem lub dystrybucjà okreÊla Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne80. 

Oprócz powy˝szego aktu funkcjonuje szereg innych szczegó∏owych regulacji prawnych odnoszàcych si´ do efektywnoÊci ener-
getycznej, produkcji energii ze êróde∏ odnawialnych oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do najwa˝niejszych nale˝à: 

● Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku w sprawie szczegó∏owych warunków funkcjonowania sys-
temu elektroenergetycznego81;

● Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàz-
ków uzyskania i przedstawienia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia, uiszczenia op∏aty zast´pczej, zakupu ener-
gii elektrycznej i ciep∏a wytworzonych w odnawialnych êród∏ach energii oraz obowiàzku potwierdzania danych do-
tyczàcych iloÊci energii wytworzonej w odnawialnym êródle energii;

● Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z 7 maja 2008 roku w sprawie przetargu na budow´ nowych mocy wytwór-
czych energii elektrycznej lub na realizacj´ przedsi´wzi´ç zmniejszajàcych zapotrzebowanie na energi´ elektrycz-
nà82, które zawiera szczegó∏owe regulacje na temat post´powaƒ przetargowych zwiàzanych z budowà nowych
mocy wytwórczych energii elektrycznej lub realizacjà przedsi´wzi´ç zmniejszajàcych zapotrzebowanie na energi´
elektrycznà; 

● Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z 26 wrzeÊnia 2007 roku w sprawie sposobu obliczania danych podanych we
wniosku o wydanie Êwiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegó∏owego zakresu obowiàzku uzyskania
i przedstawienia do umorzenia tych Êwiadectw, uiszczania op∏aty zast´pczej i obowiàzku potwierdzania danych do-
tyczàcych iloÊci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji83.

Wa˝nà rol´ odgrywajà te˝ dokumenty, które nie majà co prawda charakteru powszechnie obowiàzujàcego prawa, lecz mimo
to wp∏ywajà na kszta∏towanie polityki elektroenergetycznej paƒstwa Do takich dokumentów nale˝à przede wszystkim: 

● Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2005 roku w sprawie polityki energetycznej paƒstwa do 2025
roku;

● Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z 31 sierpnia 2005 roku w sprawie og∏oszenia raportu okreÊlajàcego ce-
le w zakresie udzia∏u energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach energii znajdujàcych si´ na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej, w krajowym zu˝yciu energii elektrycznej w latach 2005-2014; 

● Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 21 kwietnia 2008 roku w sprawie raportu zawierajàcego analiz´ realizacji ce-
lów iloÊciowych i osiàgni´tych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych êród∏ach ener-
gii (zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 2001/77/WE raport taki winien byç publikowany przez paƒstwa cz∏onkowskie
co dwa lata). 
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80 Dz. U. z 2008 roku, Nr 156, Poz. 969.
81 Dz. U. z 2008 roku, Nr 30, Poz. 178.
82 Dz. U. z 2008 roku, Nr 90, Poz. 548.
83 Dz. U. z 2007 roku, Nr 185, Poz. 1314.



c. Swoboda wyboru dostawcy

Liberalizacja rynku energii oznacza swobod´ wyboru dostawcy energii elektrycznej przez dotychczasowego klienta, do które-
go energia elektryczna dostarczana by∏a wczeÊniej poprzez lokalne przedsi´biorstwo energetyczne. OczywiÊcie nie oznacza to,
i˝ nowy dostawca, wybrany ewentualnie przez klienta, b´dzie zobowiàzany do budowy nowych sieci elektroenergetycznych,
gdy˝ w zwiàzku z dost´pem osób trzecich do infrastruktury sieciowej (zasada TPA – Third Party Access) ma on prawo korzy-
staç z infrastruktury sieciowej innego przedsi´biorstwa energetycznego (które dotychczas dostarcza∏o energi´ klientowi). 
Prawo wyboru dostawcy przez ka˝dego odbiorc´ energii elektrycznej, niezale˝nie od wielkoÊci odbioru, istnieje od 1 lipca 
2007 r. Jest to równie˝ data, do której przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´ obrotem i dystrybucjà by∏y zobowiàzane
przeprowadziç tzw. unbundling, tj. wyodr´bnienie dzia∏alnoÊci polegajàcej na dystrybucji energii elektrycznej od dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z jej obrotem. 

Przy podejmowaniu decyzji o zmianie dostawcy (w sferze obrotu) zalecana jest oczywiÊcie daleko idàca ostro˝noÊç i dok∏ad-
ne wczytywanie si´ w szczegó∏y oferty oraz postanowienia umowne (m.in. te dotyczàce odstàpienia od umowy i powrotu do
dostawcy dotychczasowego).

d. Certyfikacja zielonej energii

„Zielona energia” to termin u˝ywany w celu okreÊlenia przyjaznych Êrodowisku êróde∏ energii, których g∏ównà cechà jest od-
nawialnoÊç oraz znikome zanieczyszczanie Êrodowiska w procesie wytwarzania energii. 

W Polsce do energii wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach energii zalicza si´, niezale˝nie od mocy êród∏a, energi´ elektrycz-
nà lub ciep∏o pochodzàce w szczególnoÊci:

● z elektrowni wodnych oraz wiatrowych;
● ze êróde∏ wytwarzajàcych energi´ z biomasy oraz biogazu;
● ze s∏onecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciep∏a;
● ze êróde∏ geotermalnych.

Nale˝y przy tym zaznaczyç, ˝e niezale˝nie od szeregu walorów zielonej energii, koszt jej produkcji jest z regu∏y wy˝szy ni˝ koszt
produkcji energii w êród∏ach konwencjonalnych, w zwiàzku z czym – w celu promowania produkcji zielonej energii – na przed-
si´biorstwa energetyczne zosta∏y na∏o˝one pewne dodatkowe obowiàzki. 

Otó˝ potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym êródle energii jest Êwiadectwo pochodzenia. Przedsi´-
biorstwo energetyczne zajmujàce si´ wytwarzaniem energii elektrycznej (w tym energii wytworzonej w skojarzeniu z ciep∏em)
lub jej obrotem i sprzedajàce t´ energi´ odbiorcom koƒcowym, przy∏àczonym do sieci na terytorium Polski, zobowiàzane jest
uzyskaç i przedstawiç do umorzenia Prezesowi Urz´du Regulacji Energetyki Êwiadectwo pochodzenia b´dàce potwierdzeniem
wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym êródle energii. W przeciwnym wypadku takie przedsi´biorstwo b´dzie zmu-
szone do uiszczenia tzw. op∏aty zast´pczej (b´dàcej niejako „karà” za nieprzedstawienie Prezesowi URE Êwiadectw pochodze-
nia), która wyliczana jest na podstawie wzoru zamieszczonego w Ustawie – Prawo energetyczne. 

Uzyskanie takiego Êwiadectwa nast´puje na podstawie stosownego wniosku z∏o˝onego przed przedsi´biorstwo energetyczne
do Prezesa URE. Ten – przy za∏o˝eniu, ˝e spe∏nione sà okreÊlone ustawowo przes∏anki – wydaje takie Êwiadectwo przedsi´bior-
cy. Jest to niezwykle istotne, gdy˝ z wydanych Êwiadectw wynikajà prawa majàtkowe, które sà zbywalne i stanowià przedmiot
obrotu gie∏dowego.

Prawa majàtkowe wynikajàce ze Êwiadectwa pochodzenia powstajà z chwilà zapisania Êwiadectwa, na podstawie informacji
o wydanych Êwiadectwach pochodzenia, w rejestrze Êwiadectw pochodzenia prowadzonym przez Towarowà Gie∏d´ Energii S.A.
w Warszawie. Potwierdzeniem uzyskania praw majàtkowych sà odpowiednie certyfikaty. Prawa te podlegajà obrotowi na To-
warowej Gie∏dzie Energii (szerzej na ten temat poni˝ej). 

Tak ukszta∏towany system daje przedsi´biorstwom energetycznym mo˝liwoÊç zarabiania na energii elektrycznej w dwojaki spo-
sób – z jednej strony sprzedajà one t´ energi´ tzw. sprzedawcom z urz´du (tj., w tym przypadku, przedsi´biorstwom energe-
tycznym posiadajàcym koncesj´ na obrót energià elektrycznà, Êwiadczàcym us∏ugi kompleksowe odbiorcom energii elektrycz-
nej w gospodarstwie domowym), którzy sà zobowiàzani na mocy Ustawy – Prawo energetyczne do zakupu takiej energii 
od wytwórcy energii odnawialnej (taki zakup odbywa si´ po cenach regulowanych): z drugiej zaÊ strony – przedsi´biorstwo
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energetyczne wytwarzajàce zielonà energià mo˝e uzyskiwaç z niej dochód poprzez obrót prawami majàtkowymi (zmateriali-
zowanymi w postaci tzw. zielonych lub czerwonych certyfikatów) na Towarowej Gie∏dzie Energii (gdzie zakup odbywa si´ ju˝
na zasadach wolnorynkowych) lub w drodze sprzeda˝y tych praw majàtkowych na podstawie umowy cywilnoprawnej (taka
sprzeda˝ jest równie˝ rejestrowana przez TGE). 

Za pomocà certyfikatów mo˝na wi´c w konkurencyjny sposób wspieraç ró˝ne dzia∏y energetyki. ZaÊwiadczenia sà potrzebne,
by by∏a pewnoÊç, ˝e zielona energia pochodzi rzeczywiÊcie ze êróde∏ odnawialnych albo ˝e energia czerwona powsta∏a na-
prawd´ w elektrociep∏owni.

Kraje Unii Europejskiej w trosce o Êrodowisko naturalne i bezpieczeƒstwo energetyczne wyznaczy∏y sobie cel, aby cz´Êç produ-
kowanej energii pochodzi∏a ze êróde∏ odnawialnych (np.: wiatrowych, wodnych, ze spalania biomasy bàdê z ogniw fotowol-
taicznych). K∏opot w tym, jak zagwarantowaç, by w obrocie zielona energia rzeczywiÊcie by∏a zielona. 

Pràd z elektrowni wiatrowej nie ró˝ni si´ niczym od tego, który wyp∏ywa z elektrowni w´glowej. W Polsce przed laty docho-
dzi∏o do sytuacji, w których obrót zielonà energià zamienia∏ si´ w handel fakturami za pràd. Efektem takich zabiegów by∏a wie-
lokrotna sprzeda˝ tego samego pràdu. Okazywa∏o si´ póêniej, ˝e firmy zobowiàzane do dostarczania zielonej energii w usta-
lonej proporcji z tzw. czarnym pràdem (powstajàcym w elektrowniach w´glowych) sprzedawa∏y jej znacznie wi´cej ni˝ produ-
kowano w Polsce.

Tzw. zielone certyfikaty

Rynkowe zasady obrotu energià pochodzàcà z odnawialnych êróde∏ od kilku lat zacz´∏y obowiàzywaç równie˝ w Polsce. 
Zielona energia sprzedawana jest na normalnych zasadach (z uwzgl´dnieniem obowiàzku jej zakupu przez sprzedawców
z urz´du), a obrotowi (na Towarowej Gie∏dzie Energii bàdê w ramach umów dwustronnych) poddane sà tzw. Êwiadectwa po-
chodzenia, potwierdzajàce natur´ wyprodukowanej energii. Dzi´ki temu producenci zielonej energii uzyskujà dodatkowe przy-
chody. Firmy sprzedajàce pràd odbiorcom koƒcowym (zak∏ady energetyczne i przedsi´biorstwa obs∏ugujàce klientów zgodnie
z zasadà TPA – dost´pu stron trzecich do sieci) muszà wykazaç si´ odpowiednià liczbà certyfikatów. 

Jak wspomniano, rejestr Êwiadectw pochodzenia prowadzi Towarowa Gie∏da Energii S.A. w Warszawie. Prowadzi ona równie˝
rynek praw majàtkowych, na którym sprzedawane i kupowane sà prawa majàtkowe do Êwiadectw pochodzenia energii pro-
dukowanej z wykorzystaniem êróde∏ odnawialnych. Kupowaç i sprzedawaç mogà je cz∏onkowie gie∏dy dopuszczeni do dzia∏a-
nia na rynku praw majàtkowych i wpisani jednoczeÊnie do rejestru Êwiadectw pochodzenia. Prawa majàtkowe sà notowane
w systemie kursu jednolitego i w systemie notowaƒ ciàg∏ych. Na rynku praw majàtkowych nie obowiàzujà ograniczenia wa-
haƒ kursów. Notowania odbywajà si´ w Êrody. Gie∏da zajmuje si´ równie˝ rejestrowaniem transakcji pozasesyjnych, czyli prze-
prowadzanych przez sprzedajàcych i kupujàcych bez udzia∏u gie∏dy. Towarowa Gie∏da Energii publikuje te˝ indeks rynku praw
majàtkowych. 

Tzw. czerwone certyfikaty 

Na podobnych zasadach dzia∏a rynek energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z ciep∏em (pochodzàcej z elektrociep∏ow-
ni). Równie˝ w tym przypadku przedsi´biorstwa energetyczne majà obowiàzek kupowania odpowiedniej iloÊci tzw. czerwonej
energii. Transakcje dotyczàce energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciep∏em rozliczane sà na rynkowych zasadach
od 2005 roku. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki zwolni∏ wtedy elektrociep∏ownie z obowiàzku zatwierdzania taryf. Dzi´ki te-
mu równie˝ ceny energii czerwonej podlegajà grze rynkowej.

Tzw. bia∏e certyfikaty

Obecnie trwajà w Polsce wst´pne prace legislacyjne, aby certyfikowaç mo˝na by∏o równie˝ zwi´kszenie efektywnoÊci energe-
tycznej. Jaka z tego jest korzyÊç? Maleje zapotrzebowanie na energi´ elektrycznà, a przez to zmniejsza si´ emisja zanieczysz-
czeƒ do atmosfery. Na tym w∏aÊnie polega idea bia∏ych certyfikatów. Zamiast budowaç nowe êród∏a, mo˝na troszczyç si´ o bar-
dziej efektywne wykorzystanie istniejàcych.

Tzw. bia∏e certyfikaty poÊwiadczajà poczynione oszcz´dnoÊci energetyczne. Takie rozwiàzania zosta∏y wprowadzone ju˝
w Wielkiej Brytanii i we W∏oszech, a wkrótce wprowadzi je Francja. Mówi si´ tam o inwestycjach w megawaty (ujemne waty),
czyli zmniejszanie zapotrzebowania na moc. Przyj´ta w grudniu ubieg∏ego roku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
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w sprawie efektywnoÊci koƒcowego wykorzystania energii oraz us∏ug energetycznych, w której zawarte sà zapisy dotyczàce
bia∏ych certyfikatów, nak∏ada obowiàzek ich wprowadzenia równie˝ na pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie. W Dyrektywie okre-
Êlono, ˝e bia∏e certyfikaty wydane b´dà przez niezale˝ne organy certyfikujàce potwierdzajàce roszczenia uczestników rynku
w zwiàzku z oszcz´dnoÊciami energetycznymi b´dàcymi konsekwencjà zwi´kszenia wydajnoÊci. 
Do obowiàzków paƒstw cz∏onkowskich b´dzie nale˝a∏o zapewnienie dost´pnoÊci odpowiednich systemów kwalifikacji, akre-
dytacji lub certyfikacji dla dostawców us∏ug energetycznych, audytów energetycznych i innych Êrodków zwi´kszania wydajno-
Êci energetycznej. Komisja Europejska ocenia, ˝e tylko w krajach „starej Unii” mo˝na zaoszcz´dziç ok. 20 proc. energii o war-
toÊci ok. 60 mld euro. Odpowiada to sumarycznemu rocznemu zu˝yciu energii przez Niemcy i Finlandi´. Natomiast zgodnie
z Dyrektywà celem orientacyjnym dla poszczególnych krajów Unii jest osiàgni´cie w ciàgu 9 lat oszcz´dnoÊci zu˝ycia energii
rz´du 9 procent84. 

e. Mo˝liwoÊci w∏àczenia zielonych kryteriów do zamówienia 

Podmioty zamawiajàce nabywajà wiele ró˝nych urzàdzeƒ i technologii, których u˝ytkowanie wià˝e si´ z mo˝liwoÊciami uzy-
skania znaczàcych w skali kraju efektów energetycznych i Êrodowiskowych. Kryteria Êrodowiskowe, które mo˝na by uwzgl´d-
niç w post´powaniach w sprawie udzielenia zamówienia b´dà si´ zatem ró˝niç w zale˝noÊci od konkretnego produktu czy na-
bywanej przez zamawiajàcego technologii. 

Opracowanie przyk∏adowych kryteriów wymaga przeprowadzenia fachowych analiz, uwzgl´dniajàcych szerokà gam´ parame-
trów istotnych z punktu widzenia oddzia∏ywania konkretnego produktu na Êrodowisko, takich jak: wydajnoÊç (efektywnoÊç)
energetyczna, parametry jakoÊciowe, ˝ywotnoÊç (trwa∏oÊç) urzàdzeƒ, emisja ha∏asu, mo˝liwoÊç recyclingu urzàdzeƒ, zawar-
toÊç substancji szkodliwych i niepo˝àdanych w produkcie i opakowaniach, udzia∏ energii odnawialnych, zu˝ycie paliwa i emi-
sja substancji szkodliwych.

Podstaw´ opracowania kryteriów mogà stanowiç, po odpowiedniej adaptacji, przede wszystkim kryteria Êrodowiskowe z ist-
niejàcych ju˝ systemów etykietowania energetycznego i Êrodowiskowego. Zwiàzane z nimi etykiety energetyczne lub Êrodowi-
skowe mo˝na spotkaç na wi´kszoÊci urzàdzeƒ i produktów w krajach Unii Europejskiej. 

W 2006 roku, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. opracowa∏a obszerny kata-
log propozycji kryteriów Êrodowiskowych dla produktów zu˝ywajàcych energi´, mo˝liwych do wykorzystania przy formu∏owa-
niu specyfikacji na potrzeby zamówieƒ publicznych. Stworzony przez Agencj´ katalog objà∏ wi´kszoÊç urzàdzeƒ i technologii,
których u˝ytkowanie w sposób istotny wp∏ywa na Êrodowisko. Do okreÊlenia kryteriów Êrodowiskowych w znacznej mierze wy-
korzystano kryteria Êrodowiskowe opracowane wczeÊniej dla systemów etykietowania energetycznego. 

Na potrzeby realizacji zamówieƒ publicznych okreÊlone zosta∏y dwa rodzaje kryteriów istotnych z punktu widzenia oceny ofert
przetargowych. Kryteria zwiàzane z wymogiem spe∏nienia pewnego minimalnego zakresu oczekiwaƒ (nazywane kryteriami
obowiàzkowymi) oraz kryteria dodatkowe, które zawierajà wi´kszoÊç kryteriów Êrodowiskowych mo˝liwych do uwzgl´dnienia
w tych procedurach i które sà dodatkowo punktowanych przy ocenie ofert.

Co istotne, Agencja opracowa∏a nie tylko przyk∏adowe kryteria Êrodowiskowe dla produktów zu˝ywajàcych energi´, lecz rów-
nie˝ zaproponowa∏a arkusze oceny ofert przetargowych z uwzgl´dnieniem tych˝e kryteriów, które mogà byç wprost wykorzy-
stane przez zamawiajàcych przy nabywaniu konkretnych produktów. Korzystanie z gotowych wzorców stanowiç b´dzie z pew-
noÊcià u∏atwienie dla zamawiajàcych przy opracowywaniu dokumentacji Zielonych Zamówieƒ Publicznych, jak równie˝ przy
ocenie ofert. 

W dalszej cz´Êci niniejszego podr´cznika podajemy przyk∏adowe tabele kryteriów Êrodowiskowych dla poszczególnych produk-
tów zu˝ywajàcych energi´ wraz z gotowymi wzorami arkuszy oceny ofert, opracowane przez Krajowà Agencj´ Poszanowania
Energii S.A.85
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84 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Certyfikaty-wspieraja-energetyke-1664454.html 
85 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A „Opracowanie propozycji kryteriów Êrodowiskowych dla produktów zu˝ywajàcych energi´ mo˝liwych do wykorzystania przy formu∏owaniu 

specyfikacji na potrzeby zamówieƒ publicznych”, Warszawa, styczeƒ 2008 roku. Opracowanie dost´pne jest na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.kape.gov.pl/glp/Kryteria_srod.pdf 



I. OÊwietlenie

Propozycja kryteriów Êrodowiskowych dla oÊwietlenia ogólnego w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej opartego
na Êwietlówkach liniowych

( 80 )

CZ¢Âå II  ( Energetyka )

l.p.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.

4.
4.1.

4.2.

Kryteria
EfektywnoÊç energetyczna
Nominalna skutecznoÊç Êwietlna zgodnie z PN-EN 60081 lm/W
≥ 60 lm/W

Klasa efektywnoÊci energetycznej A (zgodnie z Dyrektywà 98/11/WE)
JakoÊç
Trwa∏oÊç Êrednia
≥ 10 000 godzin
≥ 12 500 godzin (normal life)
≥ 20 000 godzin (long life)
StabilnoÊç strumienia Êwietlnego w odniesieniu do wartoÊci znamionowej
po 10 000 godzin Êwiecenia
> 90%
Wskaênik oddawania barw
Ra8 > 80
Uk∏ady stabilizujàco-zap∏onowe do Êwietlówek liniowych
Elektroniczne zgodne z PN-EN 60929
Elektroniczne z mo˝liwoÊcià regulacji strumienia Êwietlnego 
zgodne z PN-EN 60929
Kryteria Êrodowiskowe
ZawartoÊç rt´ci:
≤ 5 mg dla Êwietlówek liniowych (normal life) i 
≤ 8 mg dla Êwietlówek liniowych o wyd∏u˝onej trwa∏oÊci (long life)
≤ 4 mg dla Êwietlówek liniowych (normal life) i 
≤ 6 mg dla Êwietlówek liniowych o wyd∏u˝onej trwa∏oÊci (long life)
Gwarancja bezp∏atnego odbioru zu˝ytego urzàdzenia

Obowiàzkowe

X 

X

X

X 

X 

X 

Dodatkowe

X 

X
X

X

X

X

X 

Moc
Êwietlówki
liniowej T5

14W

21-28W

35W

Âwietlówki T5 HE
Nominalna skutecznoÊç

Êwietlna* lm/W

≥ 85
≥ 90
≥ 94

Moc
Êwietlówki
liniowej T5

24W

39W

49W

54W

80W

Âwietlówki T5 HE
Nominalna skutecznoÊç

Êwietlna* lm/W

≥ 70
≥ 75
≥ 85
≥ 80
≥ 75

Moc Êwietlówki liniowej T8

Do 15W

>15W do 18W

> 18W do 30W

36W i powy˝ej

Âwietlówki T8
Nominalna skutecznoÊç Êwietlna* lm/W

≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 85

* w przypadku Êwietlówek liniowych o temperaturze berwowej powy˝ej 5 000K nale˝y
obni˝yç kryterium o 7 lm/W



Dostawca: .............................................................................................................................................................................

Propozycja kryteriów i arkuszy oceny ofert przetargowych dla oÊwietlenia ogólnego w budynkach u˝ytecznoÊci publicz-
nej opartego na Êwietlówkach liniowych

CZ¢Âå II  ( Energetyka )

1.

Producent, nazwa i symbol produktu: ......................................................
Wskaênik oddawania barw (Ra8): ............................................................
Strumieƒ Êwietlny φ [lm]: .........................................................................
SkutecznoÊç Êwietlna [lm/W]: ...................................................................
Trwa∏oÊç Êrednia [godziny]: ......................................................................
EfektywnoÊç energetyczna
Moc lampy: ............ W
SkutecznóÊç swietlna Êwietlówki liniowej zgodnia z PN-En 60081
≥ 60 lm/W

Dane dotyczàce produktu
Obowiàzkowe Dodatkowe

30 

50

10

10 

100

Moc
Êwietlówki
liniowej T5

14W

21-28W

35W

Âwietlówki T5 HE
Nominalna skutecznoÊç

Êwietlna* lm/W

≥ 85
≥ 90
≥ 94

Moc
Êwietlówki
liniowej T5

24W

39W

49W

54W

80W

Âwietlówki T5 HE
Nominalna skutecznoÊç

Êwietlna* lm/W

≥ 70
≥ 75
≥ 85
≥ 80
≥ 75

Moc Êwietlówki liniowej T8

Do 15W

>15W do 18W

> 18W do 30W

36W i powy˝ej

Âwietlówki T8
Nominalna skutecznoÊç Êwietlna* lm/W

≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 85

* w przypadku Êwietlówek liniowych o temperaturze berwowej powy˝ej 5 000K nale˝y
obni˝yç kryterium o 7 lm/W

Kryteria

30

10
10

25

25

5
5

Klasa efektywnoÊci energetycznej A (zgodnie z Dyrektywà 98/11/WE)
JakoÊç
Trwa∏oÊç Êrednia
≥ 10 000 godzin
≥ 12 500 godzin (normal life)
≥ 20 000 godzin (long life)
StabilnoÊç strumienia Êwietlnego w odniesieniu do wartoÊci znamionowej
po 10 000 godzin Êwiecenia
> 90%
Wskaênik oddawania barw
Ra8 > 80
Uk∏ady stabilizujàco-zap∏onowe
Elektroniczne zgodne z PN-EN 60929
Elektroniczne z mo˝liwoÊcià regulacji strumienia Êwietlnego 
zgodne z PN-EN 60929
Dodatkowe kryteria Êrodowiskowe
ZawartoÊç rt´ci:
< 5 mg 
< 8 mg
Gwarancja bezp∏atnego odbioru zu˝ytego urzàdzenia
Wype∏nienie wszystkich kryteriów obowiàzkowych? TAK/NIE?
IloÊç punktów przyznanych za spe∏nienie kryteriów dodatkowych
Maksymalna iloÊç punktów

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.

5.2.



Propozycja kryteriów Êrodowiskowych dla oÊwietlenia drogowego opartego na wysokopr´˝nych lampach wy∏adowczych

( 82 )

CZ¢Âå II  ( Energetyka )

l.p.
1.
1.1

1.2

1.3
2.
2.1

2.2

Kryteria
EfektywnoÊç energetyczna
Nominalna skutecznoÊç Êwietlna zgodnie z PN-EN 62035 i nast´pujàcymi
kryteriami

SkutecznoÊç Êwietlna zgodnie z PN-EN 62035 i nast´pujàcymi kryteriami

Czujnik zmierzchowy lub zegar astronomiczny (dla ca∏ego uk∏adu)
JakoÊç
Trwa∏oÊç Êrednia
Dla lamp metalohalogenkowych
≥ 10 000 godzin
≥ 12 000 godzin
Dla wysokopr´˝nych lamp sodowych
≥ 16 000 godzin
≥ 24 000 godzin
StabilnoÊç strumienia Êwietlnego (po 2 000 godzin Êwiecenia 
w odniesieniu do strumienia poczàtkowego)
Dla lamp metalohalogenkowych
Wskaênik oddawania barw
> 80% jeÊli moc lampy ≤ 120W
> 85% jeÊli 120W < moc lamy ≤ 550W

Obowiàzkowe

X 

X

X

X

X
X

Dodatkowe

X 

X

X

< 50

< 70

< 125

< 400

<1000

<2000

0 – 

≥ 50 – 

≥ 70 –

≥ 125 – 

≥ 400 –

≥ 1000 –

≥ 2000 

Moc lampy [W] Minimalna skutecznoÊç 
Êwietlna [lm/W]

≥ 50
≥ 60
≥ 65
≥ 70
≥ 80
≥ 85
≥ 90

≤ 60

≤ 85

≤ 120

≤ 200

≤ 300

≤ 550

≤ 1000

0 –

>60 –

>85 –

>120 –

>200 – 

>300 – 

>550 –

Moc lampy [W]

Lampy przezroczyste

≥ 78
≥ 90

Minimalna skutecznoÊç Êwietlna [lm/W]

≥ 93

≥ 103

≥ 110

≥ 120

≥ 130

Lampy powlekane 

≥ 68
≥ 85



( 83 )

CZ¢Âå II  ( Energetyka )

SkutecznoÊç Êwietlna zgodnie z PN-EN 62035 i nast´pujàcymi kryteriami

Propozycja kryteriów i arkuszy ocen ofert przetargowych dla oÊwietlenia drogowego opartego na wysokopr´˝nych lam-
pach wy∏adowczych

Dostawca: .............................................................................................................................................................................

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

2.3
3
3.1

1

Producent, nazwa i symbol produktu: ......................................................
Wskaênik oddawania barw (Ra8): ............................................................
Strumieƒ Êwietlny φ [lm]: .........................................................................
SkutecznoÊç Êwietlna [lm/W]: ...................................................................
Trwa∏oÊç Êrednia [godziny]: ......................................................................
EfektywnoÊç energetyczna
Moc lampy: ............ W
SkutecznóÊç swietlna wysokopr´˝nej lampy wy∏adowawczej

Dane dotyczàce produktu

Czujnik zmierzchowy lub zegar astronomiczny (dla ca∏ego uk∏adu)
JakoÊç
Trwa∏oÊç Êrednia
Dla lamp metalohalogenkowych
≥ 10 000 godzin
≥ 12 000 godzin
Dla wysokopr´˝nych lamp sodowych
≥ 16 000 godzin dla wysokopr´˝nych lamp sodowych
≥ 24 000 godzin dla wysokopr´˝nych lamp sodowych

Obowiàzkowe Dodatkowe

60 

25

Kryteria

Nominalna skutecznoÊç Êwietlna zgodnie z PN-EN 62035 i nast´pujàcymi
kryteriami

<50

<70

<125

<400

<1000

<2000

0 –

≥ 50 –

≥ 70 – 

≥ 125 –

≥ 400 –

≥ 1000 –

≥ 2000

Moc lampy [W] Minimalna skutecznoÊç 
Êwietlna [lm/W]

≥ 50
≥ 60
≥ 65
≥ 70
≥ 80
≥ 85
≥ 90

60

20

20

≤ 60

≤ 85

≤ 120

≤ 200

≤ 300

≤ 550

≤ 1000

0 – 

>60 – 

>85 – 

>120 – 

>200 –

>300 –

>550 – 

> 1000

Moc lampy [W]

Lampy przezroczyste

≥ 78
≥ 90

Minimalna skutecznoÊç Êwietlna [lm/W]

≥ 93

≥ 103

≥ 110

≥ 120

≥ 130

–

Lampy powlekane 

≥ 68
≥ 85



II. Sprz´t biurowy

W opracowaniu podano propozycje kryteriów Êrodowiskowych dla urzàdzeƒ biurowych, z okreÊleniem wymagaƒ dla standar-
dowego sposobu ich u˝ytkowania na potrzeby funkcjonowania typowego biura. W przypadku obiektów szpitalnych i szkol-
nych zaproponowane kryteria nale˝a∏oby uszczegó∏owiç lub zmodyfikowaç z uwzgl´dnieniem specyficznych wymagaƒ okre-
Êlonych w odr´bnych przepisach.

Propozycja kryteriów Êrodowiskowych dla komputerów stacjonarnych

CZ¢Âå II  ( Energetyka )

l.p.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.

30

Kryteria
Komputery z wewn´trznym zasilaniem charakteryzujà si´ min. 80% sprawnoÊci przy 20%,
50% i 100% wydajnoÊci znamionowej
Wspó∏czynnik mocy ≥ 0,9 przy 100% wydajnoÊci znamionowej
Komputer z zewn´trznym zasilaczem spe∏nia wymagania Energy Star dla pod∏àczeƒ do
êróde∏ zasilania typu pràd zmienny/pràd zmienny i pràd zmienny/pràd sta∏y
(www.ebergystar.org/powersupplies)
Pobór mocy:

• w trybie bezczynnoÊci:
•Klasa A: P ≤ 50W
•Klasa B: P ≤ 65W
•Klasa C: P ≤ 90W

• w trybie uÊpienia:
• P ≤ 4W
• P ≤ 4,7W – jeÊli dost´pna jest funkcja budzenia w sieci

• w trybie czuwania:
• P ≤ 2W
• P ≤ 2,7W – jeÊli dost´pna jest funkcja budzenia w sieci

Indywidualnie regulowany czas regulacji
Tryb czuwania dost´pny tak˝e w pracy sieciowej
Dostarczanie wst´pnych ustawieƒ systemu zarzàdzania energià
Zastosowanie Zaawansowanego Inerfejsu Zarzàdzania Konfiguracjà i Energià (ASPI) lub
innego równowa˝nego systemu
Ca∏kowity pobór mocy ≤ 0,35* [Pmax + (#HDD * 5)]W 
#HDD = liczba nap´dów twardych dysków

Wyst´powanie ∏atwo dost´pnego wy∏àcznika zasilania do ca∏kowitego od∏àczenia sprz´tu
Kryteria Êrodowiskowe
Wymagania odnoÊnie cz´Êci wykonanych z tworzyw sztucznych:
• nie zawierajà o∏owiu i kadmu
• sà zbudowane z jednego polimeru lub wielu komptatybilnych
• nie zawierajà elementów z metalu, których nie da∏oby si´ wydzieliç przy u˝yciu prostych

narz´dzi
• nie zawierajà polibromowanegobifenylu ani polibromowanych Êrodków zmniejszajàcych

palnoÊç wymienionych artykule Dyrektywy 2002/95/WE
• nie zawierajà chloroparafinowych Êrodków zmniejszajàcych palnoÊç zbudowanych 

z substancji zawierajàcych 1017 atomów w´gla i o zawartoÊci chloru przekraczajàcej 
50% masowych

• elementy ci´˝sze ni˝ 25g, nie zawierajà substancji zmniejszajàcych palnoÊç
• nie zawierajà o∏owiu i kadmu zawierajà substancji niebezpiecznyhc dla zdrowia i

Êrodowiska zdefiniowanych w Dyrektywie 67/548/EWG
• posiadajà trwa∏e oznakowanie umo˝liwiajàce identyfikacj´ sk∏adu, zgodnà z normà ISO

11469; 2000
Emisja ha∏asu:
• ≤ 4.0 B(A) w trybie pracy i bezczynnoÊci
• ≤ 4.5 B(A) przy uruchamianiu nap´du twardego dysku
Spe∏nienie wymagaƒ zawartych w normie EN50279, klasa A
Substancje niebezpieczne sà ∏atwe do wydzielenia.
Bateria zawierajà nie wi´cej ni˝ 0,0001% rt´ci, 0,001% kadmu lub 0,01% o∏owiu (%
masowe)
Dodatkowe kryteria jakoÊciowe
¸atwa wymiana takich elementów systemu jak pami´ç, twardy dysk, karta graficzna, nap´dy
CD-ROM i DVD
Standardowe i ∏atwo dost´pne po∏àczenia podzespo∏ów

Obowiàzkowe

X 
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

Dodatkowe

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X



( 85 )

CZ¢Âå II  ( Energetyka )

Dostawca: .............................................................................................................................................................................

1

Producent, nazwa i symbol produktu: 
Zintegrowany ekran monitora:

TAK
NIE

Zu˝ycie energii
Komputery z wewn´trznym zasilaczem
Minimum 80% sprawnoÊci przy 20%, 50% i 100% wydajnoÊci znamionowej
Wspó∏czynnik mocy ≥ 0,9 przy 100% wydajnoÊci znamionowej
Komputer z zewn´trznym zasilaczem
Komputer z spe∏nia wymagania Energy Star dla pod∏àczeƒ do êróde∏ zasilania typu pràd
zmienny/pràd zmienny i pràd zmienny/pràd sta∏y (www.ebergystar.org/powersupplies)
Komputery stacjonarne, komputery zintegrowane, serwery
Pobór mocy w trybie bezczynnoÊci (idle mode): P: ...........W
•Klasa A: P ≤ 50W
•Klasa B: P ≤ 65W
•Klasa C: P ≤ 90W
Pobór mocy w trybie uÊpienia (sleep mode): P: ...........W
• P ≤ 4W
• P ≤ 4,7W – jeÊli dost´pna jest funkcja budzenia w sieci
Pobór mocy w trybie czuwania (stand-by mode): P: ...........W
• P ≤ 2W
• P ≤ 2,7W – jeÊli dost´pna jest funkcja budzenia w sieci (WOL)
Indywidualnie regulowany czas regulacji
Tryb czuwania dost´pny tak˝e w pracy sieciowej
Dostarczanie wst´pnych ustawieƒ systemu zarzàdzania energià
Zastosowanie Zaawansowanego Inerfejsu Zarzàdzania Konfiguracjà i Energià (ASPI) lub
innego równowa˝nego systemu
Stacje robocze
Pobór mocy P                W
PTEC = 0.1 Pstanby + 0.2sleep + 0.7 Pidle ...........W
PTEC ≤ 0.35* [Pmax + (#HDD * 5)] W #HDD = liczba nap´dów twardych dysków

G∏ówny wy∏àcznik zasilania
Wyst´powanie ∏atwo dost´pnego wy∏àcznika zasilania do ca∏kowitego od∏àczenia sprz´tu
Kryteria Êrodowiskowe
Wymagania odnoÊnie cz´Êci wykonanych z tworzyw sztucznych:
• nie zawierajà o∏owiu i kadmu
• sà zbudowane z jednego polimeru lub wielu komptatybilnych
• nie zawierajà elementów z metalu, których nie da∏oby si´ wydzieliç przy u˝yciu prostych

narz´dzi
• sà nie zawierajà polibromowanegobifenylu ani polibromowanych Êrodków zmniejszajàcych

palnoÊç wymienionych artykule Dyrektywy 2002/95/WE
• nie zawierajà chloroparafinowych Êrodków zmniejszajàcych palnoÊç zbudowanych z

substancji zawierajàcych 1017 atomów w´gla i o zawartoÊci chloru przekraczajàcej 50%
masowych

• elementy ci´˝sze ni˝ 25g, nie zawierajà substancji zmniejszajàcych palnoÊç
• nie zawierajà o∏owiu i kadmu zawierajà substancji niebezpiecznyhc dla zdrowia i

Êrodowiska zdefiniowanych w Dyrektywie 67/548/EWG
• posiadajà trwa∏e oznakowanie umo˝liwiajàce identyfikacj´ sk∏adu, zgodnà z normà ISO

11469; 2000
Emisja ha∏asu:
• ≤ 4.0 B(A) w trybie pracy i bezczynnoÊci
• ≤ 4.5 B(A) przy uruchamianiu nap´du twardego dysku
Komputer spe∏nia wymagania zawarte w normie EN50279, klasa A
¸atwoÊç demonta˝u urzàdzenia uwzgl´dniona na etapie projektowania
Substancje niebezpieczne sà ∏atwe do wydzielenia

Dane dotyczàce urzàdzenia
Obowiàzkowe Dodatkowe

20

60

Kryteria

20

10

10

10

10
10
10

10

Propozycja kryteriów i arkuszy oceny ofert przetargowych dla komputerów stacjonarnych

>>
cd na str. 86

2
2.1.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.
2.5.1.

3
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.



III. Zielona energia elektryczna

OkreÊlenie przedmiotu zamówienia

Ju˝ na etapie okreÊlania przedmiotu zamówienia (np. przy dostawie energii elektrycznej) zamawiajàcy wskazaç mo˝e na udzia∏
energii pochodzàcej z odnawialnych êróde∏ energii. OkreÊlajàc przedmiot zamówienia odwo∏ywaç si´ nale˝y ogólnie do wyko-
rzystania energii odnawialnej, a nie do konkretnych jej êróde∏, np. do energii wiatrowej. Takie ograniczenie dyskryminowa∏by
dostawców energii pochodzàcej z innych, porównywalnych êróde∏. Konkretne parametry dotyczàce zielonej energii powinny
byç natomiast precyzyjnie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 

JeÊli energia ekologiczna nie stanowi 100% zamawianej energii, mo˝liwe jest np. wykluczenie energii jàdrowej z pozosta∏ej
cz´Êci dostawy.

Dzi´ki wprowadzeniu systemu Êwiadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w êród∏ach odnawialnych zwa-
nych powszechnie „zielonymi certyfikatami”, przedsi´biorstwa energetyczne na terenie Polski, mogà wykazaç si´ dok∏adnà ilo-
Êcià energii odnawialnej zakupionej od producentów.

Opis przedmiotu zamówienia, ocena ofert i wybór ofert

Opracowujàc kryteria Êrodowiskowe dla zielonej energii elektrycznej mo˝na odnieÊç si´ do kryteriów okreÊlonych w nieobo-
wiàzkowych etykietach ekologicznych. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e u˝ycie samej nazwy etykiety nie jest wystarczajàce do opi-
su technicznego. W opisie przedmiotu zamówienia podaç nale˝y wykaz odpowiednich wymagaƒ, których spe∏nienie jest nie-
zb´dne do otrzymania etykiety, co umo˝liwi udzia∏ w post´powaniu produktom innym, które wymagania powy˝sze spe∏nià,
a nie posiadajà konkretnej etykiety ekologicznej.

Kryteria przyjazne Êrodowisku mogà byç oceniane za pomocà dodatkowych punktów. Kryteria zwiàzane z ochronà Êrodowi-
ska odnosiç si´ muszà do przedmiotu zamówienia i muszà byç jasno okreÊlone w dokumentacji post´powania.
Typowe kryteria, które przewidujà dodatkowe punkty, to np.:

● przeznaczenie cz´Êci zysku ze sprzeda˝y energii elektrycznej na inwestycje w odnawialne êród∏a energii oraz wspar-
cie finansowe okreÊlonej grupy nowych instalacji;

● tworzenie lub udzia∏ w tworzeniu nowych elektrowni, produkujàcych energi´ ze êróde∏ odnawialnych;
● wk∏ad w zmniejszenie emisji CO2.

Efekt ekologiczny uzyskaç mo˝na równie˝ poprzez nadanie odpowiednio wysokiej wagi kryteriom Êrodowiskowym. 

IV. Pojazdy samochodowe

Kryteria Êrodowiskowe dla pojazdów oparto na porównaniu wspó∏czynników emisji zanieczyszczeƒ oraz wskaêników zu˝ycia
paliwa. Sà to kryteria efektywnoÊci energetycznej, które sà obiektywnymi parametrami s∏u˝àcymi do porównania pojazdów tej
samej klasy.
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1

Bateria zawierajà nie wi´cej ni˝ 0,0001% rt´ci, 0,001% kadmu lub 0,01% o∏owiu (%
masowe)
Dodatkowe kryteria jakoÊciowe
¸atwa wymiana takich elementów systemu jak pami´ç, twardy dysk, karta graficzna, nap´dy
CD-ROM i DVD
Standardowe i ∏atwo dost´pne po∏àczenia podzespo∏ów

Wype∏nienie wszystkich kryteriów obowiàzkowych? TAK/NIE?
IloÊç punktów przyznanych za spe∏nienie kryteriów dodatkowych
Maksymalna iloÊç punktów

Dane dotyczàce urzàdzenia
Obowiàzkowe Dodatkowe

20

100

Kryteria

/* – nale˝y wybraç jednà z opcji (najkorzystniejsza Klasa A: P ≤ 50W)

10

10
10

3.6.

4
4.1.
4.2.



Systemy etykietowania pojazdów sà ju˝ wprowadzone w cz´Êci krajów Unii Europejskiej, co oznacza, ˝e ju˝ wkrótce b´dzie
mo˝liwe szersze wykorzystanie tego mechanizmu w celu u∏atwienia procesu wyboru pojazdów spe∏niajàcych okreÊlone kryte-
ria Êrodowiskowe.

Propozycja kryteriów dla pojazdów samochodowych
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l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30

Kryteria
Ârednie zu˝ycie paliwa na 100 km
• Dla samochodów osobowych

• Klasa B wg Europan fuel consumption labelling
• Klasa A wg Europan fuel consumption labelling

• Dla mikrobusów, furgonetek
• Klasa B wg Europan fuel consumption labelling
• Klasa A wg Europan fuel consumption labelling

• Dla autobusów
• Klasa B wg Europan fuel consumption labelling
• Klasa A wg Europan fuel consumption labelling

Emisja zanieczyszczeƒ
• Dla samochodów osobowych
• Dla mikrobusów, furgonetek
• Dla autobusów
Trwa∏oÊç produktu – okres gwarancji bez dodatkowych op∏at
• min. 2 lata
• wi´cej ni˝ 2 lata
Trwa∏oÊç produktu – dost´pnoÊç serwisu i cz´Êcizamiennych
• min. 8 lat
• min. 10 lat
Dodatkowe kryteria Êrodowiskowe
• Silnik przystosowany do wykorzystania paliw alternatywnych

• Etanol
•METAN (CNG,LNG)
•LPG
Energia elektryczna
Wodór

•Wyposa˝enie w rozwiàzania umo˝liwiajà optymalizacj´ zu˝ycia energii
• Czujniki ciÊnienia powietrza w oponach
• Bezp∏atny odbiór zu˝ytego pojazdu lub odkupienie przez dostawc´

Obowiàzkowe

X 

X

X

Euro IV
Euro IV
Euro IV

X

X

Dodatkowe

X

X

X

>Euro IV
>Euro IV
>Euro IV

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

V. Systemy i komponenty budynków

Propozycje kryteriów Êrodowiskowych dla komponentów budynków ograniczono do kryteriów zwiàzanych z ograniczaniem
lub wp∏ywem na zu˝ycie energii w cyklu eksploatacji po ich umieszczeniu (zamontowaniu) w strukturze budynku. Propozycje
kryteriów zosta∏y opracowane z uwzgl´dnieniem dost´pnoÊci technologii i produktów na rynku polskim.

Procedury oceny ofert zosta∏y zaproponowane w sposób nast´pujàcy:
1) Ustalenie wag kryteriów w zakresie efektywnoÊci energetycznej i kryterium ceny za realizacj´ zamówienia lub dostawy.
2) Dokonanie oceny spe∏nienia warunków w zakresie efektywnoÊci energetycznej.
3) Przyznanie za∏o˝onej liczby punktów za spe∏nienie kryteriów w zakresie efektywnoÊci energetycznej.
4) Obliczenie liczby punktów przyznanych ka˝dej ofercie na podstawie analizy ceny realizacji zamówienia.
5) Obliczenie ostatecznej liczby punktów w odniesieniu do ka˝dej z ofert na podstawie zdefiniowanych wag kryteriów.
6) Wy∏onienie oferty najkorzystniejszej przy zadanych kryteriach oceny i kwalifikacji ofert przetargowych.



Propozycja kryteriów Êrodowiskowych dla okien

Propozycja arkuszy oceny ofert przetargowych dla okien i drzwi zewn´trznych

Oferent  .................................................................................................................................................................................
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l.p.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Kryteria
Wspó∏czynnik przewodnoÊci cieplnej U (ca∏kowity, z uwzgl´dnieniem
mostków cieplnych oraz ram okiennych i oÊcie˝nic)
• ≤1,80 W/(m2K)
• ≤1,30 W/(m2K)
Wskaênik zacienienia „b” ≥ 75% (...) (nie dotyczy drzwi zewn´trznych pe∏nych)

Stopieƒ ca∏kowitej przepuszczalnoÊci energii promieniowania s∏onecznego
„g” ≥ 60% (...) (nie dotyczy drzwi zewn´trznych pe∏nych)

Wspó∏czynnik dêwi´koch∏onnoÊci Rw (t∏umienie ha∏asu) 
• ≥ 38 dB
• ≥ 45 dB
Stopieƒ t∏umienia promieniowania UV (nie dotyczy drzwi zewn´trznych

pe∏nych)

• ≥ 30%
• ≥ 85%
Trwa∏oÊç produktu – okres gwarancji bez dodatkowych op∏at
• min. 5 lat
• wi´cej ni˝ 5 lat

Obowiàzkowe

X 

X
X

X

X

X

Dodatkowe

X

X

X

X
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Pod poj´ciem „sprz´tu IT”, zwanego te˝ sprz´tem biurowym, odnaleêç mo˝emy takie produkty jak monitory, komputery sta-
cjonarne, laptopy, drukarki, kserokopiarki, faksy, skanery czy urzàdzenia wielofunkcyjne, b´dàce najcz´Êciej po∏àczeniem dru-
karki, skanera i faksu.

Sprz´t IT jest bardzo cz´sto przedmiotem zamówieƒ publicznych, przy czym zazwyczaj opiewajà one na du˝e kwoty. Przyk∏a-
dowo, w∏adze Zurychu wyda∏y na wyposa˝enie biurowe w 2000 roku 19 mln €, co stanowi∏o 4% rocznego bud˝etu wszyst-
kich zamówieƒ. Jak wynika z wyliczeƒ dokonanych w ramach projektu RELIEF, ponad 10% europejskiego rynku stanowià w∏a-
Ênie zamówienia publiczne na sprz´t biurowy.

Tak du˝e nak∏ady na sprz´t biurowy czynione przez w∏adze publiczne i tak du˝y udzia∏ zamówieƒ publicznych w rynku tych
produktów – sà dobrym punktem wyjÊcia dla w∏adz publicznych do dzia∏ania na rzecz podnoszenia standardów, jakie w od-
niesieniu do ochrony Êrodowiska powinny te produkty spe∏niaç. I tak na przyk∏ad, efektywnoÊç energetyczna sprz´tu IT
w znacznym stopniu poprawi∏a si´, po tym, jak przepis federalny w Stanach Zjednoczonych wprowadzi∏ koniecznoÊç zaopa-
trywania si´ przez w∏adze publiczne wy∏àcznie w sprz´t IT, spe∏niajàcy standardy etykiety Energy Star. Obecnie sà to ju˝ po-
wszechnie obowiàzujàce kryteria, spe∏niane przez wszystkie komputery osobiste, a przy pomocy etykiety Energy Star wcià˝
podwy˝sza si´ standardy sprz´tu biurowego w odniesieniu do ochrony Êrodowiska.

a. G∏ówne obszary wp∏ywu na Êrodowisko 

b. Regulacje europejskie i polskie

Legislacja europejska dotyczàca sprz´tu biurowego ma na celu z jednej strony zwi´kszenie jego wydajnoÊci energetycznej
i oszcz´dnoÊç surowców mineralnych, a z drugiej – ochron´ u˝ytkowników i Êrodowiska przed substancjami niebezpiecznymi. 

Aby osiàgnàç powy˝sze cele w mo˝liwie najwi´kszym stopniu, wymaga si´ uwzgl´dnienia poszczególnych zagadnieƒ ju˝ na
etapie projektowania sprz´tu. Takie podejÊcie wynika przede wszystkim z rozwa˝aƒ dotyczàcych ca∏ego cyklu ˝ycia produktu
(w tym zaw∏aszcza z zastosowania narz´dzia analizy kosztów cyklu ˝ycia – LCC).

Wp∏yw na Êrodowisko Propozycja ograniczenia wp∏ywu

Wysokie zu˝ycie energii elektrycznej skutkujàce 
emisjà CO2

Wybieranie produktów o wysokiej efektywnoÊci
energetycznej

Zu˝ywanie zasobów nieodnawialnych i produkcja 
odpadów 

Wybieranie sprz´tu, który mo˝na modernizowaç, 
a tak˝e bardziej wytrzyma∏ego, tak by osiàgnàç 
jak najd∏u˝szà eksploatacj´

Ograniczanie u˝ycia substancji szkodliwychStosowanie substancji szkodliwych dla zdrowia 
i ˝ycia ludzkiego, a tak˝e dla Êrodowiska 
(np.: o∏ów, rt´ç, kadm, PCV)

Ha∏as

Promieniowanie elektromagnetyczne

Zu˝ywanie materia∏ów na opakowania

Wybieranie sprz´tu, który pracuje wzgl´dnie cicho

Wybieranie sprz´tu o wzgl´dnie niskim poziomie
promieniowania 

Ograniczanie iloÊci opakowaƒ

11. Sprz´t biurowy (sprz´t IT)
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Jednym z najwa˝niejszych aktów prawnych w tym zakresie jest Dyrektywa 2005/32/WE86, dotyczàca ekoprojektu dla pro-
duktów wykorzystujàcych energi´ (PWE)87. PWE definiuje si´ jako produkt:

● produkt, który po wprowadzeniu na rynek i/lub do u˝ytkowania, jest uzale˝niony od poboru energii (elektrycznoÊç,
paliwa kopalne i odnawialne êród∏a energii) by dzia∏a∏ zgodnie z przeznaczeniem lub 

● do wytwarzania, przesy∏ania i pomiaru wspomnianej energii. ¸àcznie z cz´Êciami uzale˝nionymi od poboru ener-
gii, które majà zostaç w∏àczone do PWE obj´tych powy˝szà Dyrektywà, które sà wprowadzane na rynek i/lub do
u˝ytkowników jako osobne cz´Êci dla u˝ytkowników koƒcowych, a których ekologicznoÊç mo˝e byç oceniana
osobno.

Dyrektywa ta ustanawia ramy dla ustalania wymogów Wspólnoty dotyczàcych ekoprojektu, czyli procesu uwzgl´dniania aspek-
tów Êrodowiskowych przy projektowaniu produktu w celu poprawy ekologicznoÊci PWE podczas ca∏ego cyklu jego ˝ycia. 

Wymogi te majà byç sprecyzowane w odniesieniu do poszczególnych PWE lub ich aspektów Êrodowiskowych w tzw. Êrodkach
wykonawczych, przyjmowanych zgodnie z procedurà komitologii. 

Aby produkt zosta∏ dopuszczony na rynek, musi spe∏niaç powy˝sze wymagania. Zak∏ada si´ przy tym, ˝e PWE, któremu przy-
znano wspólnotowe oznakowanie ekologiczne (eco-label) spe∏nia powy˝sze wymogi w takim stopniu, w jakim spe∏nia je sa-
mo oznakowanie ekologiczne. Na PWE obj´tym Êrodkami wykonawczymi umieszcza si´ oznakowanie zgodnoÊci CE, je˝eli pro-
ducent lub autoryzowany przedstawiciel zapewni i oÊwiadczy, ˝e PWE jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami da-
nego Êrodka wykonawczego. 

Przy ustalaniu wymogów, jakie muszà spe∏niç poszczególne PWE, uwzgl´dnia si´ zasad´, ˝e zu˝ycie energii
przez te wyroby w trybie czuwania lub po wy∏àczeniu powinno byç ograniczone do minimum koniecznego
do ich nale˝ytego funkcjonowania. 
Nale˝y pami´taç, ˝e Êrodki wykonawcze ustanawiane sà jedynie dla PWE o du˝ym wolumenie sprzeda˝y, ma-
jàcych znaczàcy wp∏yw na Êrodowisko lub posiadajàcych znaczàcy potencja∏ w zakresie poprawy ekologicz-
noÊci bez pociàgania za sobà nadmiernych kosztów. 

W Celu uzupe∏nienia Êrodków wprowadzonych Dyrektywà 2005/32/WE przyj´to Rozporzàdzenie 2422/200188. Na jego pod-
stawie oficjalnie obj´to Wspólnot´ mi´dzynarodowym systemem znakowania wydajnych energetycznie urzàdzeƒ biu-
rowych – Energy Star. 

Obecnie zasady wspólnotowego programu znakowania efektywnoÊci energetycznej urzàdzeƒ biurowych sà uj´te w Rozporzà-
dzeniu 106/200889. Stosownie do art. 6. tego rozporzàdzenia centralne organy rzàdowe, w rozumieniu Dyrektywy 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na
roboty budowlane, dostawy i us∏ugi powinny okreÊlaç wymagania w zakresie efektywnoÊci energetycznej co najmniej równo-
wa˝ne ze wspólnymi specyfikacjami technicznymi Energy Star dla zamówieƒ publicznych na dostawy o wartoÊci równej kwo-
tom progowym okreÊlonym w art. 7. wspomnianej Dyrektywy lub wy˝szej. Lista uczestników programu Energy Star publiko-
wana jest regularnie na stronie Komisji. 

Kolejnym aktem prawnym, który odnosi si´ do sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, jest Dyrektywa 2002/95/WE90 (Restric-
tion of Hazardous Substances Directive – RoHS). 

Sprz´t elektryczny i elektroniczny (SEE) to przede wszystkim taki sprz´t, którego prawid∏owe dzia∏anie zale˝y od pràdu
elektrycznego lub pól elektromagnetycznych oraz mogàcy s∏u˝yç do wytwarzania, przesy∏u lub pomiaru pràdu elektrycznego
lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowany do u˝ytku przy napi´ciu elektrycznym nieprzekraczajàcym 1.000 V dla pràdu
zmiennego oraz 1.500 V dla pràdu sta∏ego, zaliczony do grup sprz´tu okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do Ustawy. B´dà to, mi´-
dzy innymi, urzàdzenia IT i telekomunikacyjne, urzàdzenia oÊwietleniowe. 

86 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca 2005 roku ustanawiajàca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczàcych ekoprojektu dla produktów wykorzystujàcych energi´ oraz
zmieniajàca Dyrektyw´ Rady 92/42/EWG, oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE, Dz. U. L 191 z 22.7.2005, str. 29-58.

87 Ang. Energy-using Products- EuP.
88 Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 listopada 2001 roku w sprawie wspólnotowego programu znakowania sprawnoÊci energetycznej urzàdzeƒ biurowych, Dz. U.

L 332 z 15.12.2001, str. 1-6. 
89 Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z 15 stycznia 2008 roku w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywnoÊci energetycznej urzàdzeƒ

biurowych (Wersja przekszta∏cona), Dz. U. L 39 z 13.2.2008, str. 1-7. 
90 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprz´cie elektrycznym

i elektronicznym, Dz. U. L 37 z 13.2.2003.
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Z Dyrektywy wynika koniecznoÊç ograniczenia stosowania w powy˝szych wyrobach niektórych substancji niebezpiecznych.
W szczególnoÊci po 1 lipca 2006 roku do obrotu nie mo˝e byç wprowadzany SEE, który zawiera o∏ów, rt´ç, kadm, szeÊcio-
wartoÊciowy chrom, polibromowane difenyle (PBB) lub polibromowane etery fenylowe (PBDE). Zakaz ten nie
dotyczy jednak cz´Êci zapasowych do naprawy lub ponownego wykorzystania sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego wprowadzonego do obrotu przed 1 lipca 2006 roku. Poza tym, w uzasadnionych przypadkach,
mo˝na uzyskaç zwolnienie z zakazu. Omawiana Dyrektywa zosta∏a implementowana do polskiego porzàd-
ku prawnego Rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z 27 marca 2007 roku91. Zgodnie z rozporzàdzeniem
zawartoÊç kadmu w elementach SEE stanowiàcych materia∏ jednorodny nie mo˝e przekraczaç 0,01% wago-
wo, a zawartoÊç pozosta∏ych substancji 0,1% wagowo.

Sprz´t biurowy powoduje te˝ du˝e zagro˝enie dla Êrodowiska ju˝ po zakoƒczeniu eksploatacji, a wi´c gdy u˝ytkownik zamie-
rza si´ go pozbyç. 

Aby zminimalizowaç zwiàzane z tym zagro˝enia, razem z Dyrektywà 2002/95/WE przyj´to Dyrektyw´ 2002/96/WE92. Dotyczy
ona zu˝ytego SEE, zwanego te˝ WEEE (waste electrical and electronic equipment). Stosownie do postanowieƒ tego
aktu producenci SEE sà zobowiàzani ustanowiç systemy zbiórki i odzysku zu˝ytego SEE. Dzi´ki temu u˝ytkownicy sprz´tu mo-
gà go oddaç bezp∏atnie do punktu zbiórki bàdê „wymieniç” na nowy produkt. Sprz´t taki powinien byç specjalnie oznakowa-
ny. Ponadto zgodnie z powy˝szà Dyrektywà na paƒstwach cz∏onkowskich cià˝y obowiàzek promowania takiego projektowania
i produkcji SEE, które uwzgl´dnia i u∏atwia ich demonta˝ oraz odzysk ich cz´Êci sk∏adowych i materia∏ów. Dyrektywa zosta∏a im-
plementowana do polskiego porzàdku prawnego Ustawà z 29 lipca 2005 roku o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicz-
nym93. W zwiàzku z tym sugeruje si´, aby ta kwestia by∏a równie˝ uwzgl´dniana w procedurze zamówieƒ publicznych. 

Wa˝nym elementem niektórych kategorii sprz´tów biurowych sà baterie i akumulatory, które mogà zawieraç niebezpiecz-
ne substancje i powodowaç tym samym zagro˝enie dla Êrodowiska nie tylko podczas ich u˝ytkowania, ale tak˝e po zakoƒcze-
niu eksploatacji. Aby zminimalizowaç zwiàzane z tym ryzyko w Unii Europejskiej uchwalono Dyrektyw´ 2006/66/WE94. 

Statuuje ona przede wszystkim zakaz wprowadzania do obrotu:
● baterii i akumulatorów, które zawierajà wagowo powy˝ej 0,0005% rt´ci, bez wzgl´du na to czy sà one wmonto-

wane do urzàdzeƒ oraz 
● baterii i akumulatorów przenoÊnych, które zawierajà wagowo powy˝ej 0,002% kadmu, w tym tych wmontowa-

nych do urzàdzeƒ. 
Poza tym, stosownie do powy˝szej Dyrektywy, paƒstwa cz∏onkowskie powinny zach´caç do wprowadzania do obrotu baterii
i akumulatorów zawierajàcych mniejsze iloÊci niebezpiecznych substancji lub mniej substancji zanieczyszczajàcych, w szczegól-
noÊci jako Êrodków zast´pczych dla rt´ci, kadmu i o∏owiu. Dyrektywa wprowadza te˝ obowiàzek selektywnego zbierania zu-
˝ytych akumulatorów i baterii oraz osiàgni´cia mo˝liwie wysokiego poziomu ich recyklingu. Ponadto baterie i akumulatory za-
wierajàce rt´ç, kadm i o∏ów muszà byç stosownie oznakowane. Dyrektywa ta powinna zostaç implementowana do polskiego
porzàdku prawnego do 26 wrzeÊnia 2008 roku.

c. Substancje niebezpieczne u˝ywane w sprz´cie 

Sprz´t biurowy jest produkowany z wielu ró˝norodnych materia∏ów. Najwa˝niejszym zagro˝eniem Êrodowiskowym zwiàzanym
z jego produkcjà jest stosowanie substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i dla Êrodowiska, jak o∏ów,
rt´ç, kadm, PCV. Substancjami stosowanymi w bateriach i akumulatorach sà ponadto: o∏ów, cynk, miedê, mangan, lit i nikiel. 

d. Mo˝liwoÊci w∏àczenia zielonych kryteriów do zamówienia 

Zakupy sprz´tu biurowego stanowià element bie˝àcej polityki zakupowej niemal ka˝dego zamawiajàcego. W dobie kompute-
ryzowania czynnoÊci biurowych sprz´t IT jest bowiem niezb´dny do funkcjonowania podmiotów zamawiajàcych (tak samo
zresztà jak w przypadku prywatnych przedsi´biorców). Stàd te˝ doÊç powszechnà praktykà jest tworzenie przez zamawiajàcych,

91 Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z 27 marca 2007 roku w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych ograniczenia wykorzystywania w sprz´cie elektrycznym i elektronicznym
niektórych substancji mogàcych negatywnie oddzia∏ywaç na Êrodowisko (Dz. U. z 2007 roku, Nr 69, Poz. 457).

92 Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 roku w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), Dz. U. L 37 z 13.2.2003, str.
24-39. 

93 Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, Poz. 1495.
94 Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 wrzeÊnia 2006 roku w sprawie baterii i akumulatorów oraz zu˝ytych baterii i akumulatorów oraz uchylajàca Dyrektyw´

91/157/EWG, Dz. U. L 266 z 26.9.2006, str. 1-14. 
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w ramach swoich struktur, odr´bnych departamentów zajmujàcych si´ zakupami sprz´tu IT, bàdê te˝ powierzanie czynnoÊci
zwiàzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem post´powania w imieniu i na rzecz zamawiajàcego niezale˝nym firmom
zewn´trznym, specjalizujàcym si´ w zakupach tego rodzaju sprz´tu. Wynika to równie˝ ze skomplikowanych parametrów tech-
nicznych, których znajomoÊç jest wymagana w przypadku zakupu sprz´tu IT, a których zamawiajàcy zazwyczaj nie znajà. 

Je˝eli zamawiajàcy sam przeprowadza post´powania przetargowe, wówczas to on decyduje o umieszczeniu konkretnych kry-
teriów Êrodowiskowych w dokumentacji przetargowej. W przypadku gdy post´powanie jest przeprowadzane przez zewn´trz-
nego kontrahenta, zamawiajàcy powinien ju˝ w umowie z nim jasno okreÊliç kryteria, jakim nabywany bàdê najmowany przez
niego sprz´t powinien odpowiadaç, tak aby mieç pewnoÊç, ˝e zostanà one uwzgl´dnione w specyfikacji istotnych warunków
zamówieƒ. 

Nie bez znaczenia jest przy tym, jakie oczekiwania wobec sprz´tu biurowego, a tym samym jego wyników technicznych, sta-
wiane sà w konkretnym przypadku. Dla przyk∏adu – stopieƒ zu˝ycia energii przez komputer mo˝e znacznie ró˝niç si´ w zale˝-
noÊci od jego procesora i karty graficznej. Zwi´kszonego zu˝ycia energii nie da si´ wi´c uniknàç, je˝eli istnieje potrzeba wyko-
rzystywania przez zamawiajàcego sprz´tu IT o wysokich wynikach technicznych.

Wykorzystanie sprz´tów biurowych o wysokiej efektywnoÊci energetycznej oznacza nie tylko korzyÊci w sferze Êrodowiska na-
turalnego, ale te˝ oszcz´dnoÊci. EfektywnoÊç energetyczna z regu∏y nie ma wp∏ywu na cen´ produktu, natomiast im wi´ksza
efektywnoÊç energetyczna urzàdzenia, tym jest on taƒszy w eksploatacji.

Na stronie internetowej poÊwi´conej etykiecie Energy Star http://www.euenergystar.org/calculator.htm znajduje si´ kalkulator
przy pomocy którego mo˝na obliczyç ile zaoszcz´dzimy kupujàc produkt o wi´kszej efektywnoÊci energetycznej.

EfektywnoÊç energetyczna jako zielone kryterium zamówienia – przyk∏ad

Sukcesywnie aktualizowanym standardom etykiety Energy Star dla komputerów, monitorów i wyÊwietlaczy, drukarek, kseroko-
piarek, skanerów i urzàdzeƒ wielofunkcyjnych odpowiada obecnie 25-35% sprz´tu dost´pnego na rynku. Równie˝ w innych
systemach certyfikacji normy dotyczàce efektywnoÊci energetycznej zbli˝one sà do tych ustanowionych przez Energy Star. Nor-
my te stanowià przejrzysty zbiór, uwzgl´dniajàcych realia rynkowe wymagaƒ, które mogà byç z powodzeniem wykorzystywa-
ne jako minimum standardów technicznych dla urzàdzeƒ biurowych przyjaznych Êrodowisku.

Wskazówki praktyczne:
● okreÊlenie standardów technicznych: Podawanie konkretnych danych technicznych w dokumentacji zamówie-

nia nie jest konieczne, a mo˝e byç k∏opotliwe ze wzgl´du na technicznà z∏o˝onoÊç i ró˝norodnoÊç grupy produk-
tów, jakimi sà urzàdzenia techniczne. W tym zakresie mo˝na wykorzystaç adekwatne ze wzgl´du na rodzaj sprz´-
tu etykiety ekologiczne, które opowiadajà wymaganym przez zamawiajàcego standardom.

● weryfikacja: Wi´kszoÊç produktów jest zaopatrzonych w relewantnà etykiet´ ekologicznà, jednak inne formy po-
twierdzenia zgodnoÊci z wymaganymi przez zamawiajàcego standardami muszà byç równie˝ akceptowane.

BezpoÊredni zakup sprz´tu biurowego

przedmiot zamówienia: zakup komputerów osobistych przyjaznych Êrodowisku

specyfikacje: wszystkie zamówione komputery muszà spe∏niaç najnowsze
normy Energy Star dotyczàce efektywnoÊci energetyczej
(bàdê normy równowa˝ne)

Etykieta Energy Star b´dzie uznana za potwierdzenie zgodnoÊci z wymaganymi normami Êrodowiskowymi, 
o ile dostawca przedstawi dokumentacj´ technicznà zawierajàcà stwierdzenie wype∏nienia kryteriów etykiety.
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e. Mo˝liwoÊci formu∏owania dodatkowych zielonych kryteriów 

EfektywnoÊç energetyczna sprz´tu biurowego jest jednym z czynników, które powinny zostaç rozwa˝one przy zakupie tego ty-
pu sprz´tu. Na zespó∏ uwarunkowaƒ decydujàcych o tym, czy konkretny produkt mo˝emy zdefiniowaç jako przyjazny Êrodo-
wisku, sk∏adajà si´ tak˝e takie czynniki jak: zastosowanie szkodliwych substancji, poziom szkodliwego dla zdrowia ludzkiego
promieniowania elektromagnetycznego i emisji ha∏asu, trwa∏oÊç produktu i jego podatnoÊç na renowacj´, a nawet rodzaj opa-
kowania.
Najprostszym sposobem zapewnienia uwzgl´dnienia wszystkich tych kryteriów jest oparcie si´ na jednym z niezale˝nych sys-
temów etykiet Êrodowiskowych, takich jak TCO, Nordic Swan, Blue Angel, European Flower, EPEAT (opisanych poni˝ej, w pod-
rozdziale f). 
Etykieta ekologiczna jest potwierdzeniem zastosowania takich rozwiàzaƒ technologicznych, które czynià oznakowany produkt
mniej szkodliwym dla Êrodowiska i zdrowia cz∏owieka ni˝ produkty podobne. Konieczne jest wi´c stawianie wymogu minima-
lizacji ucià˝liwoÊci sprz´tu biurowego dla Êrodowiska na ka˝dym etapie cyklu ˝ycia urzàdzenia – poczynajàc od fazy projektu
i produkcji, przez jego eksploatacj´ po likwidacj´ odpadów – poprzez formu∏owanie kryteriów opartych na warunkach przy-
znawania etykiet ekologicznych (które sà podobne w ró˝nych systemach certyfikacji).

Przede wszystkim koncentrujà si´ one na aspektach substancji stosowanych do wyprodukowania urzàdzenia biurowego, efek-
tywnoÊci energetycznej, promieniowania elektromagnetycznego i emisji ha∏asu podczas u˝ytkowania urzàdzenia, jego trwa∏o-
Êci i podatnoÊci na renowacj´, likwidacji odpadów oraz opakowaƒ i oznaczeƒ.

Kryteria te mogà byç wykorzystane do opisu przedmiotu zamówienia dla sprz´tu biurowego, ale tak˝e jako kryteria oceny ofert. 

● Szkodliwe substancje

Wiele spoÊród substancji tradycyjnie wykorzystywanych do produkcji sprz´tu biurowego jest szkodliwych dla Êrodowiska oraz
zdrowia i ˝ycia cz∏owieka. Omawiana wy˝ej Dyrektywa 2002/95/WE, dotyczàca ograniczeƒ w u˝yciu substancji niebezpiecz-
nych w sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (RoHS Directive) wraz z implementujàcym jà Rozporzàdzeniem Ministra Gospo-
darki z 27 marca 2007 roku, odgrywajà du˝à rol´ w eliminacji szkodliwych substancji. Wcià˝ jednak dopuszczalne sà wyjàtki
jak np. dozwolone iloÊci rt´ci w lampach wyÊwietlaczy LCD.

● Trwa∏oÊç:

W interesie producentów IT le˝y takie projektowanie urzàdzeƒ, by d∏ugoÊç ich ˝ycia by∏a mo˝liwie krótka, a koniecznoÊç mo-
dernizacji mo˝liwie cz´sta. Dlatego te˝ wyd∏u˝ona trwa∏oÊç produktu jest dla prowadzàcych analizy oceny cyklu ˝ycia (LCA)
w∏aÊciwoÊcià o najwy˝szym znaczeniu. 

Istotne jest równie˝ zagwarantowanie przez producenta sprz´tu biurowego dost´pnoÊci cz´Êci zapasowych oraz konstrukcja
urzàdzenia umo˝liwiajàca jego modernizacj´.

Kryterium etykiety European Flower:

ZawartoÊç rt´ci nie mo˝e przekraczaç  3 mg rt´ci na jednà lamp´.

Kryterium etykiety European Flower:

(a) komputer powinien byç zaprojektowany w sposób umo˝liwiajàcy ∏atwy dost´p i wymian´ jego pami´ci

(b) komputer powinien byç zaprojektowany w sposób umo˝liwiajàcy ∏atwy dost´p oraz wymian´ jego dysku twardego
i dysków CD-ROM i DVD je˝eli takie wyst´pujà

(c) komputer powinien byç zaprojektowany w sposób umo˝liwiajàcy ∏atwy dost´p i wymian´ jego karty graficznej
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● Zwrot i likwidacja sprz´tu

Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz Ustawa o zu˝ytym sprz´cie
opisana powy˝ej, nak∏adajà na paƒstwa cz∏onkowskie obowiàzek zapewnienia systemu nieodp∏atnego zwrotu i kontrolowa-
nej likwidacji odpadów po wyposa˝eniu elektrycznym i elektronicznym. Podmioty dokonujàce Zielonych Zamówieƒ Publicznych
mogà w celu zapewnienia jak najwy˝szych standardów Êrodowiskowych, doprecyzowaç te kwestie w ramach umowy z do-
stawcà sprz´tu. Warto okreÊliç takie procedury post´powania ze sprz´tem po zakoƒczeniu u˝ytkowania, jak: zwrot urzàdze-
nia i jego demonta˝ w celu przeprowadzania selekcji cz´Êci zdatnych do recyclingu, utylizacja elementów niepoddawanych
przetworzeniu.

● Opakowania i oznaczenia

Jak w stosunku do wszystkich produktów. tak i w odniesieniu do sprz´tu biurowego kwestià podstawowà jest opakowanie za-
pewniajàce dostarczenie zamawianego produktu w nienaruszonym stanie. Z perspektywy ochrony Êrodowiska niezwykle wa˝-
ne jest tak˝e odpowiednie oznaczenie produktu, zawierajàce informacje dotyczàce substancji u˝ytych do jego wyprodukowa-
nia, procedur post´powania z urzàdzeniem po zakoƒczeniu jego u˝ytkowania oraz wskazówek umo˝liwiajàcych jak najefek-
tywniejsze korzystanie ze sprz´tu w sposób przyjazny Êrodowisku.

● Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez urzàdzenia biurowe w szkodliwy sposób oddzia∏uje na zdrowie ich
u˝ytkowników. Dlatego te˝ kryteria etykiet ekologicznych precyzujà dopuszczalny poziom promieniowania.

● Ha∏as:

Ha∏as jest kolejnym czynnikiem branym pod uwag´ przy tworzeniu przyjaznych warunków pracy. Ograniczanie poziomu ha∏a-
su, jaki generujà urzàdzenia biurowe jest istotne, poniewa˝ ha∏as mo˝e powodowaç zwi´kszenie poziomu stresu u tych u˝yt-
kowników, którzy sà bardzo wra˝liwi na dêwi´ki.

Kryterium etykiety European Flower:

Producent powinien zapewniç nieodp∏atny zwrot sprz´tu do celów modernizacji lub recyclingu bàdê pojedynczych
elementów urzàdzenia, z wyjàtkiem tych, które zosta∏y zanieczyszczone przez u˝ytkownika (np. w wyniku zastosowaƒ
medycznych).

Kryterium etykiety European Flower:

Opakowania powinny spe∏niaç nast´pujàce kryteria:

(a) sk∏adaç si´ z materia∏ów zdatnych do recyklingu i byç skonstruowane w sposób umo˝liwiajàcy proste roz∏o˝enie na
cz´Êci i segregacj´

(b) przynajmniej w 80% sk∏adaç si´ z materia∏ów zdatnych do recyklingu (dotyczy opakowaƒ tekturowych)

Kryterium etykiety European Flower:

Monitor komputera osobistego powinien spe∏niaç kryteria normy EN 50279, kategoria A.
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● Materia∏y eksploatacyjne
Wiele urzàdzeƒ biurowych wymaga do spe∏niania swoich funkcji dostarczania materia∏ów eksploatacyjnych – np. papieru
i atramentu bàdê tonera dla drukarek, kserokopiarek czy urzàdzeƒ wielofunkcyjnych. Wa˝ne jest aby urzàdzenia te by∏y przy-
stosowane do drukowania na papierze pozyskanym w procesie recyclingu oraz do drukowania dwustronnego. Kartrid˝e po-
winny ponadto byç tak skonstruowane, aby umo˝liwiç ich ponowne nape∏nianie.

● Edukacja

Wi´kszoÊç sprz´tów IT wyposa˝ona jest w tryb oszcz´dnoÊci energii. Aby jednak oszcz´dnoÊç mia∏a miejsce, osoby korzysta-
jàce z tych urzàdzeƒ muszà rozumieç, jak owa funkcja dzia∏a, i byç Êwiadome korzyÊci p∏ynàcych z efektywnego jej u˝ywania.
Nie mniej istotne jest propagowanie unikania stosowania wygaszaczy ekranu oraz wy∏àczania monitorów w przerwach w ko-
rzystaniu z komputera.

● Innowacyjne produkty i nowe trendy

☞ Urzàdzenia wielofunkcyjne – ∏àczàc funkcje kilku urzàdzeƒ – pozwalajà na oszcz´dnoÊç materia∏ów wykorzy-
stywanych do ich produkcji.

☞ Otwarte êród∏a oprogramowania umo˝liwiajà dostosowanie oprogramowania komputera do indywidualnych
potrzeb odbiorcy i bardziej efektywne jego wykorzystanie, co prowadzi do wyd∏u˝enia okresu ˝ycia kompute-
ra i oznacza oszcz´dnoÊci na licencjach na oprogramowanie.

☞ Rynek u˝ywanych komputerów – wyd∏u˝a okres ˝ycia urzàdzenia.

Kryterium etykiety European Flower:

Poziom ha∏asu generowanego przez jednostk´ komputera osobistego (wraz ze sprz´tem wspierajàcym) nie mo˝e
przekraczaç:

(a) w trybie ja∏owym 40 dB (A)

(b) podczas pracy twardego dysku 45 dB (A)
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Etap cyklu ˝ycia Rodzaj sprz´tu Kryterium Wymagania

Produkcja (szkodliwe
substancje)

WyÊwietlacz LCD Ograniczenia stosowania
substancji szkodliwych

ZawartoÊç rt´ci nie mo˝e przekraczaç 
substancje)

Projekt Tonery i tusze Ograniczenie szkód 
w Êrodowisku dzi´ki
stworzeniu warunków
u∏atwiajàcych recykling
i rozszerzeniu funkcji
wyrobu

Tonery i tusze powinny byç
zaprojektowane w sposób
umo˝liwiajàcy ich ponowne
nape∏nienie lub recykling materia∏u.
Do wyrobu powinna byç do∏àczona
informacja o zasadach zwrotu
zu˝ytych tonerów i tuszów. 

Produkcja (opakowania
i oznaczenia)

Sprz´t biurowy Ograniczenie odpadów
sta∏ych dzi´ki stworzeniu
warunków u∏atwiajàcych
recykling opakowaƒ

Opakowanie powinno przynajmniej
w 80% sk∏adaç si´ z materia∏ów
zdatnych do recyklingu i byç
skonstruowane w sposób
umo˝liwiajàcy proste roz∏o˝enie 
na cz´Êci i segregacj´.

Eksploatacja
(promieniowanie
elektomagnetyczne)

Monitor Ograniczenie
promieniowania
elektromagnetycznego

Zmniejszone promieniowanie
elektromagnetyczne, zgodnie z normà
EN 50279, kategoria A. 

Eksploatacja (ha∏as) Komputer osobisty Ograniczenie ha∏asu W trybie ja∏owym poziom ha∏asu 
nie mo˝e przekraczaç 40 dB (A),
a podczas pracy twardego dysku 
45 dB (A), 

Koniec cyklu ˝ycia Sprz´t biurowy Ograniczenie szkód 
w Êrodowisku dzi´ki
stworzeniu warunków
u∏atwiajàcych recykling
i rozszerzeniu funkcji
wyrobu

Cz´Êci z tworzyw sztucznych 
nie mogà zawieraç o∏owiu i kadmu,
powinny byç w 90% ich obj´toÊci
mo˝liwe do przekazania 
do recyklingu. 

Koniec cyklu ˝ycia Komputer osobisty Ograniczenie odpadów
sta∏ych dzi´ki polityce
odbioru zwracanego
produktu 

Do produktu powinna byç do∏àczona
informacja o zasadach zwrotu
zu˝ytych wyrobów. Producent
powinien zagwarantowaç
przed∏u˝enie okresu dzia∏ania wyrobu
poprzez: dost´pnoÊç oraz mo˝liwoÊç
wymiany pami´ci, twardego dysku,
nap´du CD i/lub DVD oraz karty
graficznej. 

f. Adekwatne etykiety ekologiczne 

Przyk∏adowy zestaw kryteriów – etykieta European Flower:
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Blue Angel

komputery stacjonarne i przenoÊne, drukarki, kopiarki, urzàdzenia wielofunkcyjne
http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/survey_basic_award_criteria. php 

Nordycki ¸ab´dê

sprz´t audiowizualny, komputery osobiste, kopiarki, drukarki, faksy, urzàdzenia wielofunkcyjne, baterie
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaEng&menuItemID=7056

Energy Star

kopiarki, komputery stacjonarne i przenoÊne, monitory, kopiarki, drukarki, urzàdzenia wielofunkcyjne,
skanery, faksy
http://www.eu-energystar.org/en/253.shtml#20061218

EPEAT

komputery stacjonarne i przenoÊne, monitory
http://www.epeat.net/Criteria.aspx

TCO label

komputery stacjonarne i przenoÊne, monitory, klawiatury, drukarki
http://www.tcodevelopment.com 

W procesie formu∏owania opisu przedmiotu zamówienia na sprz´t biurowy oprócz kryteriów zawartych w etykiecie Ecolabel
(Kwiat), pomocne mogà okazaç si´ tak˝e kryteria stosowane w poni˝szych etykietach.





W niniejszym podr´czniku przedstawiono podstawowe zasady prawne, wytyczne i wskazówki istotne w przypadku udzielania
Zielonych Zamówieƒ Publicznych. 

Uczynienie procedur przetargowych bardziej przyjaznymi Êrodowisku jest godne polecenia co najmniej z kilku powodów. 

Po pierwsze pozwala w∏àczyç si´ w realizacj´ europejskiej polityki ochrony Êrodowiska. 

Po drugie zapewnia wzmo˝onà trosk´ i korzyÊci dla Êrodowiska w skali regionalnej i lokalnej. 

Po trzecie niejednokrotnie wp∏ywa pozytywnie na ludzkie Êrodowisko ˝ycia i pracy. 

Po czwarte wspiera racjonalnà polityk´ finansowà zamawiajàcych instytucji publicznych i mo˝e im przynieÊç d∏ugotermino-
we zyski. 

Po piàte stymuluje rozwój rynku zielonych produktów i us∏ug.

Choç wprowadzenie elementów proÊrodowiskowych do procedury zamówieƒ publicznych wymaga pewnego nak∏adu pracy
i wiedzy, to jest to zadanie, któremu mo˝e sprostaç ka˝dy zamawiajàcy, wykorzystujàc màdrze dost´pne instrumenty prawne,
rozsàdnie podejmujàc decyzje co do tego, w jaki sposób, w jakim zakresie i formie nale˝y w∏àczyç wymogi proÊrodowiskowe
do dokumentacji przetargowej. 

Ustalajàc wymogi, jakie ma spe∏niaç dany produkt czy us∏uga, trzeba ka˝dorazowo uwzgl´dniaç ich specyfik´. Inne aspekty b´-
dà istotne w przypadku udzielania zamówienia na budow´ nowej szko∏y, a zupe∏nie inne, gdy przetarg b´dzie dotyczy∏ Êrod-
ków czystoÊci czy us∏ug sprzàtania. W ka˝dym przypadku nale˝y zapoznaç si´ z charakterystykà danego przedmiotu zamówie-
nia, zidentyfikowaç problemy Êrodowiskowe i pos∏ugujàc si´ metodykà przedstawionà w niniejszym podr´czniku, sformu∏owaç
takie wymogi, które pozwolà uniknàç negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko lub przynajmniej zminimalizowaç jego ska-
l´. W niektórych przypadkach konieczna mo˝e okazaç si´ pomoc specjalistów, jednak w wielu przypadkach wystarczy skorzy-
stanie z publicznie dost´pnych informacji i danych technicznych. Nale˝y pami´taç, ˝e korzyÊci wynikajàce z dobrze przeprowa-
dzonego zielonego przetargu publicznego b´dà odczuwane d∏ugo i na ró˝nych p∏aszczyznach.
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CZ¢Âå II  ( Podsumowanie )

12. Podsumowanie
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