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Zielone zamówienia publiczne

Zielonymi (ekologicznymi) zamówieniami publicznymi określić
moŜna udzielanie zamówień publicznych z moŜliwie najszerszym
uwzględnianiem aspektów środowiskowych oraz rozwiązań
minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Aspekty środowiskowe
Uwzględnianie aspektów oraz rozwiązań środowiskowych w
procedurach zamówień publicznych, polegać moŜe na włączaniu
kryteriów środowiskowych w określonych prawem granicach do:
• wymagań technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• kryteriów kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu
• kryteriów oceny ofert
• warunków realizacji umowy

Wymagania techniczne
• Zasada – opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm
• Art. 30 ust. 6 ustawy Pzp – moŜliwość opisywania przedmiotu
zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych,
• Wymagania funkcjonalne mogą obejmować opis oddziaływania
na środowisko,
• MoŜliwość Ŝądania od wykonawców
przedstawienia wariantów ekologicznych

Wymagania techniczne –
publiczny transport zbiorowy

Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13) pozwala zamawiającym na
uwzględnienie w specyfikacjach m.in. rozwiązań technicznych
zastosowanych w środkach transportu słuŜących zapewnieniu
ochrony środowiska.

Kryteria kwalifikacji wykonawców
CZĘŚĆ I
MoŜliwość Ŝądania zaświadczeń potwierdzających, Ŝe:
• dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom,
• działania wykonawcy są zgodne z normami jakościowymi,
• działania wykonawcy są zgodne z normami zarządzania
środowiskiem.
CZĘŚĆ II
Obowiązek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, który został prawomocnie skazany za przestępstwo
przeciwko środowisku.

Kryteria oceny ofert

Klasyczne zamówienia –
najczęściej najniŜsza cena

Zamówienia zielone –
cena + kryteria prośrodowiskowe

NajwaŜniejsze zielone kryteria
oceny ofert

• Zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie
oddziaływania na środowisko,
• Koszty okresu uŜytkowania – cykl Ŝycia produktu.

Warunki realizacji zamówienia

• Nieograniczona (prawie) swoboda kształtowania warunków
umowy i moŜliwość uwzględnienia zapisów prośrodowiskowych,
• Umowne klauzule nie mogą stanowić „zakamuflowanych”
wymogów technicznych, kryteriów oceny i kryteriów wyboru.

Warunki realizacji zamówienia przykłady
• Stosowanie odpadów jako zamienników surowców naturalnych,
• Ograniczanie zuŜycia materiałów, w tym np. zmniejszanie masy
opakowań,
• Ponownego wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów,
• Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów,
• Ograniczanie szkodliwości wytwarzanych odpadów,
• Zmniejszanie zuŜycia wody,
• Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza,
• UŜywanie pojemników wielokrotnego uŜytku,
• Wykonywanie dostaw poza godzinami szczytu

Wymagania, kryteria i warunki podsumowanie

Wszystkie prośrodowiskowe wymagania,
kryteria i zapisy umowy muszą być
powiązane z przedmiotem zamówienia, jasno
zdefiniowane, upublicznione oraz nie mogą
prowadzić do naruszenia podstawowych w
dziedzinie zamówień publicznych zasad:
zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców.

Zielone zamówienia –
działania proekologiczne
Zielone zamówień to równieŜ projekty, uwzględniające działania
proekologiczne, np.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kotły na gaz, słomę, pelety drzewne,
pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, panele słoneczne,
biogazownie, oczyszczanie biogazu do gazu sieciowego,
usuwanie azbestu z budynków,
rekultywacje gminnych składowiska odpadów,
indywidualne kompostowniki ogrodowe na bioodpady promocja kompostowania przydomowego przez gminy,
zakup pojemników do selektywnego,
zbierania odpadów, w tym bioodpadów,
dostawa kopert ekologicznych,
uciepłownienie budynków uŜyteczności
publicznej (termomodernizacja).

Korzyści wynikające ze świadczenia pomocy w
zakresie zielonych zamówień przez Centrum
Usług Samorządowych (CUS) w ARAW SA:

Uzyskanie za pośrednictwem ARAW S.A. statusu
zamawiającego, który jako jeden z pierwszych
stosuje w RP zielone zamówienia, propagowane
przez m.in.: UE i Urząd Zamówień Publicznych,

Skorzystanie za pośrednictwem ARAW S.A.
z potencjału osób posiadających tytuły naukowe
i praktykę z dziedziny ochrony środowiska
w momencie praktycznego startu zielonych
zamówień a jeszcze w przeddzień ich
obligatoryjnego stosowania,

Skorzystanie za pośrednictwem ARAW S.A. z
kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
których domeną jest hasło ochrony środowiska
naturalnego, i które mogą, z pomocą Gmin w
zakresie realizacji określonych zamówień,
pozyskiwać środki UE będące jednocześnie
znaczącą pomocą dla realizacji celów Gmin jak i
ochrony środowiska,

• ZrównowaŜone wykorzystanie zasobów
naturalnych,
• Kształtowanie trendów produkcyjnych i
konsumpcyjnych,
• Zachęta dla przedsiębiorców do rozwijania
technologii środowiskowych oraz innowacji w
zakresie technologii ekologicznych.

• Oszczędności finansowe - „z pozoru” wyŜsze z
reguły ceny za realizację zamówienia
rekompensowane są z nawiązką niŜszymi
kosztami eksploatacji oraz poprawioną
efektywnością energetyczną urządzeń i
budynków,
• Oszczędności surowców i materiałów
wpływające głównie na oszczędności finansowe,
• Zmniejszenie ilości odpadów,

Promocja zdrowego trybu Ŝycia
Kształtowanie i umacniane pozytywnego wizerunku
gminy w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

Tendencje w zielonych zamówieniach
Co nam „grozi” ?

CUS w ARAW S.A.
=
WSZECHSTRONNA, MERYTORYCZNA POMOC
w temacie zielonych zamówień
PomoŜemy Państwu m.in.:
• Zidentyfikować zamówienia nadające się do realizacji
pod hasłem zielonych zamówień ,
• Ustalić prośrodowiskowe wymagania techniczne,
• Dobrać właściwe prośrodowiskowe kryteria wyboru
wykonawców i oceny ofert
• Ustalić zapisy umów,
• Skutecznie przeprowadzić postępowanie !

Pomysł, projekt, realizacja, korzyści…
We współpracy z Narodowym/Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska, ARAW planuje rozpocząć projekt polegający na:
przyznawaniu "certyfikatów Zielonej Gminy„, świadczący o tym, iŜ
Gminy realizują procedury zamówień publicznych z
uwzględnieniem kryteriów środowiskowych.
Korzyści
wyŜsze dofinansowanie
do projektów inwestycyjnych z NFOŚiGW/WFOŚGW.
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Dziękuję za uwagę

