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Inicjowany przez Komisję Europejską program Zielonych Zamówień Publicznych (GPP), omawiany
już w IV części Informatora, ma w założeniu wspierać i promować wyroby, technologie oraz usługi
przyjazne dla środowiska poprzez odpowiednie kształtowanie polityk instytucji publicznych
stosowanych w procedurach przetargowych. KE będzie wspomagała państwa członkowskie we
wdrażaniu GPP poprzez opracowywanie i publikację modelowych dokumentacji i kryteriów
przetargowych dotyczących kluczowych grup produktów, min.:

Papieru i wyrobów z papieru
Produktów czyszczących
Urządzeń biurowych
Systemów i komponentów budynków
Pojazdów silnikowych i części
Mebli
Sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Produktów spożywczych i usług cateringowych
Ogrodnictwa i leśnictwa
Urządzeń medycznych i laboratoryjnych
W Polsce wprowadzanie Zielonych Zamówień Publicznych odbywa się zgodnie z wprowadzonym
przez Ministerstwo Gospodarki w 2007 roku „Krajowym Planem Działań w zakresie zielonych
zamówień publicznych na lata 2007 – 2009”. Ma on w założeniu zwiększać poziom uwzględniania
aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych, sprzyjać rozwojowi rynku produktów, usług i
technologii przyjaznych dla środowiska oraz promować zrównoważone wzorce produkcji i
konsumpcji.
W 2008 roku Ministerstwo Gospodarki przyjęło także dokument „Nowe podejście do zamówień
publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony
rozwój” mający na celu zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach
publicznych, zwiększenie popytu na produkty innowacyjne i przyjazne środowisku, wykorzystanie
środków elektronicznych w procesie udzielania zamówień oraz zwrócenie uwagi na istotne kwestie
społeczne.
W ramach prac związanych z budownictwem Urząd Zamówień Publicznych opublikował zestaw
kryteriów informacyjnych opracowanych na zlecenie ministerstwa Gospodarki odniesionych do
wyrobów budowlanych, takich jak:

Masy i lepiki bitumiczne o niskiej zawartość rozpuszczalników
Wyroby budowlane z dodatkiem makulatury
Wyroby budowlane z dodatkiem stłuczki szklanej
Sztywne pokrycia podłogowe
Okna i drzwi zewnętrzne
Elementy obudów budynków (przegrody zewnętrzne)
Systemy grzewcze w budynkach
Systemy zaopatrzenia w ciepłą wodę
Systemy wentylacyjne
Oddzielny zestaw próbnych kryteriów sformułowano także w odniesieniu do robót budowlanych.
Obecnie Ministerstwo Gospodarki prowadzi prace nad przygotowaniem docelowego zestawu
kryteriów środowiskowych do wykorzystania w procedurach przetargowych. Prowadzona jest
weryfikacja tłumaczenia zestawu kryteriów Komisji Europejskiej w postaci „Kart produktów w ramach
ekologicznych zamówień publicznych (GPP)” pod kątem ewentualnej możliwości praktycznego
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wykorzystania jako bazy do sformułowania kryteriów krajowych. Należy jednak zwrócić uwagę na
fakt, iż proces ustalania konkretnych wymagań w odniesieniu do wyrobów i usług budowlanych musi
być oparty na wykorzystaniu rzetelnych danych, konsensusie uczestników rynku oraz zachodzić przy
ścisłym współudziale władz odpowiedzialnych za budownictwo.

Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt ogłoszenia przez Komisję Europejską konsultacji publicznych
dotyczących projektów kryteriów szczegółowych odnoszących się do wyrobów stosowanych w
budownictwie – kotłów c.o. i cwu, pomp ciepła, termoizolacji, paneli ściennych i okien. Dokumenty są
dostępne pod adresem http://ec.europa.eu/environment/gpp/consultation_en.htm [1], termin
zgłaszania uwag upływa 31 sierpnia 2009 r.
dr inż. Sebastian Wall
Instytut Techniki Budowlanej
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