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� Zielone zamówienia publiczne                                    
(Green Public Procurement) - zespół procedur 
uwzględniających aspekty środowiskowe   w procesie 
udzielania zamówień publicznych.

� Zielone zamówienia publiczne (GPP) - to 
zamówienia wykorzystujące potencjał rynku zamówień
publicznych do wypracowania korzyści dla środowiska 
na szczeblu lokalnym i ogólnoświatowym.

Definicja Zielonych zamówień
publicznych



GPP podstawy prawne - UE

� Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego               
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi.

� Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego                     
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury 
udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu       
i usług pocztowych.
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� Organy władz publicznych UE wydają rocznie około 2 bln €

co stanowi prawie 19% unijnego PKB.

� Ich siła nabywcza ukierunkowana na zakup towarów i usług 

o niższym negatywnym wpływie na środowisko, może:

� stanowić ważny wkład do zrównoważonej konsumpcji i produkcji 

przynosząc bezpośrednie korzyści,

� stanowić silny bodziec rozwojowy dla eko-technologii i rynku 

produktów ekologicznych,

� stanowić przykład dobrych praktyk dla konsumentów biznesowych 

i prywatnych.

Wpływ Zielonych zamówień
publicznych na gospodarkę UE 
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Zielone zamówienia publiczne w Polsce

Wartość zamówień publicznych w 2010 r. – 167 mld PLN

•Dane UZP – próba badawcza wybierana losowo

stopie ń zazielenienia zamówie ń publicznych
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Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych 
zamówień publicznych na lata 2010-2012

Dokument opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych i przyjęty przez 
Radę Ministrów 14 czerwca 2010 r. zawiera 3-letni harmonogram działań.

„Celem Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych 
Zamówień Publicznych jest promocja rozwiązań przewidzianych                
w procedurach przetargowych, które mogą pozytywnie wpłynąć na 
rozwój eko-innowacji oraz postaw pro-społecznych.”

„Realizacja zrównoważonych zamówień publicznych wzmacnia               
i uzasadnia działania regulacyjne administracji oraz przyczynia się
do kształtowania pozytywnego wizerunku podmiotu realizującego 
zakupy.”

Krajowy Plan Działań 2010-2012 
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, 

poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 

219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).

Kwestie środowiskowe zawarte zostały w trzech 
artykułach:

� Art. 30 ust. 6

� Art. 91 ust. 2

� Art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8

Prawo krajowe 
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Rekomendowany udział kryteriów środowiskowych  
w ocenie ofert przetargowych:

� Kryteria środowiskowe i koszty w cyklu użytkowania: 

30 – 45% (wg UZP można stosować bez ograniczeń),

� Pozostałe kryteria 55 – 70%.

Wykorzystanie kryteriów środowiskowych                          

w poszczególnych fazach procesu:

�Polityka zakupowa,

�Analiza potrzeb,

�Ogłoszenie przetargu,

�Ocena ofert.

Procedury zielonych zamówień
publicznych
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„Komisja Europejska (KE) podjęła działania zmierzające do opracowania 
wspólnych kryteriów dot. zielonych zamówień publicznych możliwych do 
stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pierwszy zestaw 
kryteriów został opracowany dla 10 grup wyrobów i usług, które uznano za 
najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze względu na wartość
zamówień jak i wpływ na środowisko.” (UZP)

Pierwszy zestaw kryteriów GPP opracowany przez KE w 2008 r. obejmuje:

•Budownictwo

•Żywność

•Transport i usługi transportowe

•Energia

•Urządzenia biurowe i komputery

•Odzież, uniformy i inne wyrobu włókiennicze

•Papier i usługi drukarskie

•Meble

•Środki czyszczące i usługi w zakresie sprzątania

•Ogrodnictwo oraz usługi w tym zakresie

GPP Toolkit – Zestaw kryteriów 
środowiskowych Komisji Europejskiej
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Drugi zestaw kryteriów GPP opracowany przez KE w 2010 r. obejmuje:

•Kogeneracja (skojarzona gospodarka energetyczna)

•Izolacja cieplna

•Okna (w tym drzwi przeszklone i świetliki)

•Płyty ścienne

•Telefony komórkowe

•Twarde pokrycia podłogowe

•Oświetlenie drogowe i sygnalizacja świetlna

•Materiały do nawierzchni drogowych oraz znaki drogowe

GPP Toolkit – Zestaw kryteriów 
środowiskowych Komisji Europejskiej
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Jak uwzględnić aspekty środowiskowe 
w dokumentacji przetargowej

Opis przedmiotu 
zamówienia

Wymagania wobec 
zamawianych produktów 
/ usług / robót 
remontowo-budowlanych

Specyfikacja techniczna

Kryteria wyboru

Warunki realizacji 
zamówienia

Wymagania wobec  
oferentów / wykonawców

•Zestaw narzędzi szkoleniowych KE – Moduł 2 – „Regulacje prawne w zakresie ZZP”
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/32/WE z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług energetycznych  - Art. 5 
Zapewnienie efektywności końcowego wykorzystania 
energii w sektorze publicznym

Celem dyrektywy jest poprawa efektywności energetycznej, zarządzanie 
popytem oraz zmniejszenie zużycia energii w całej Europie. Państwa 
członkowskie przyjmują i dążą do osiągnięcia krajowego celu indykatywnego 
w zakresie oszczędności energii w wysokości 9 % w dziewiątym roku 
stosowania niniejszej dyrektywy. 

Państwa członkowskie podejmują efektywne kosztowo, wykonalne 
i rozsądne środki służące osiągnięciu tego celu. Sektor publiczny we 
wszystkich państwach członkowskich powinien w związku z tym dawać
dobry przykład w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na 
urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne środki poprawy 
efektywności energetycznej.

Ponadto sektor publiczny powinien dążyć do stosowania kryteriów 
efektywności energetycznej w procedurach przetargowych na zamówienia 
publiczne.

Zielone zamówienia publiczne 
a efektywność energetyczna



A jednak – można!!

„Konkurs na opracowanie koncepcji budowy obiektów gimnazjum 
i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wesołej w Markach”.

Kryteria oceny projektów:

�MERYTORYCZNE waga 55%

�ENERGETYCZNE waga 35%

�EKONOMICZNE waga 10%

http://bip.marki.pl/pl/bip/px_271.2011.wi.65.pdf
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Wymagania konkursowe

� Budynki dydaktyczne i laboratoryjny – muszą być
zaprojektowane w standardzie budynku pasywnego, tzn. 
całkowite roczne zapotrzebowanie na energię użyteczną tej 
części budynku nie powinno przekraczać 15 kWh/m2, (końcową
- 17 kWh/m2, całkowite – 50 kWh/m2)

� zespół sal sportowo – widowiskowych - 15 kWh/m2, (17, 75 
kWh/m2)

� biblioteka - 15 kWh/m2, (17, 30 kWh/m2)

� zespół żywienia i laboratoria –15 kWh/m2, (17, 100 kWh/m2)

� centrala energetyczna - 75 kWh/m2, (80 kWh/m2)

� pływalnia - 75 kWh/m2, (80 kWh/m2, KCU = min, EPŁ = min.)
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Pierwszy konkurs na kompleks 
budynków pasywnych w Markach

I nagroda : Pracownia Architektury i Designu Piotr Kuś
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Użyteczne linki - informacje

� www.kape.gov.pl/glp

� www.uzp.gov.pl

� www.zielonezamowienia.gov.pl
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Dziękuję za uwagę

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25

tel. 22/ 825 86 92, 234 52 42
Fax. (0-22) 825 78 74

e-mail: kape@kape.gov.pl

Stanowiska 

szkoleniowe PJCEE


