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Przetarg nie musi ograniczać się do wskazania zamawianego 
produktu czy usługi. Nowoczesny, dobrze zdefiniowany 
przetarg poza zapewnieniem solidnego wykonania, może 
wskazać na konieczność minimalizacji wpływu przedmiotu 
zamówienia na środowisko oraz efektywność, o którą 
w utrwalonych dotychczas standardach naprawdę trudno. 
W tym rozdziale przybliżamy reguły zielonych zamówień 
publicznych w rozwiązaniach na rzecz wysokiej jakości zieleni 
miejskiej, korzystając z wytycznych Komisji Europejskiej 
i sprawdzonych rozwiązań miast polskich.
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Wprowadzenie

Zamówienia publiczne stanowią podstawowe 
narzędzie, za pomocą którego sektor publiczny 
realizuje zadania komunalne. Coraz istotniejsze 
w procedurze przeprowadzania tego rodzaju 
przetargów staje się stosowanie kryteriów, które 
gwarantują założone w zamówieniu efekty w spo-
sób zapewniający minimalizowanie negatywnego 
wpływu na środowisko przyrodnicze oraz promują 
trwałe rozwiązania z wykorzystaniem surowców 
wtórnych, sprzyjające układom zieleni w specy-
ficznym środowisku miejskim. Trosce o przyrodę 
służy wprowadzanie do zamówień publicznych 
dotyczących zieleni kryteriów środowiskowych, 
czyli stosowanie tzw. zielonych zamówień pu-
blicznych. Stanowią one jednocześnie przykład 
bardziej partnerskiej relacji między zamawiającym 
a wykonawcą – pozwalają traktować wykonawcę 
jako partnera, który nie tylko zapewnia wymagane 
rozwiązanie, ale także wykazuje dbałość o wspólny 
interes, jakim jest dobry stan środowiska przy-
rodniczego.

Zielone zamówienia publiczne – 

zasady stosowania kryteriów

Kryteria dotyczące zielonych zamówień publicz-
nych odnoszą się zarówno do kwalifikacji i udzie-
lania zamówienia, jak również do specyfikacji 
i klauzul służących realizacji takich zamówień 
(KE, 2016). W ramach kryteriów klasyfikujących 
zamówienie jako zielone lub środowiskowe, także 
w zakresie usług zieleni, przyjmujemy szerokie 
podejście wskazujące na środowiskowy charakter 
zamówienia (Pieróg, 2011).

Kryteria środowiskowe, w tym dotyczące 
ogrodnictwa i pielęgnacji zieleni, mogą ujmować 
kompleksowo klasyfikację zamówienia, wskazu-
jąc następujące informacje: zakres zastosowania, 
kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko, 
opis kryteriów w podziale na: przedmiot zamó-
wienia, kryteria kwalifikacji (w odniesieniu do 
wykonawców), specyfikacje (w odniesieniu do 
surowców i produktów, po sposoby realizacji, 
w tym uwzględnienie rozwiązań wynikających 

z programów funkcjonalno-użytkowych lub 
dokumentacji projektowych), kryteria udziele-
nia zamówienia, warunki realizacji, weryfikacja 
spełniania kryteriów, wskazanie dodatkowych 
źródeł informacji (Koba, 2010; Nowicki, 2013; 
Skowron, 2015).

Regulujące kwestie procedur zamówień publicz-
nych Dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE 
podkreślają znaczenie włączania wymogów (kryte-
riów) środowiskowych do procedur przetargowych. 
Kładą przy tym duży nacisk na dążenie do uzyska-
nia zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do 
ceny, przewidując możliwość szerokiego uwzględ-
niania kwestii środowiskowych w kolejnych fazach 
procedury udzielania zamówień publicznych, tj.:

• na etapie opisu przedmiotu zamówienia;
• na etapie kwalifikacji wykonawców;
• na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty 

za pomocą środowiskowych kryteriów oceny 
ofert;

• na etapie określania warunków realizacji 
umowy, ale również w zakresie opisu minimal-
nych specyfikacji technicznych, które muszą 
spełniać wszystkie oferty.

Ważne jest, aby kryteria wymienione w specyfi-
kacji istotnych warunków przetargu były wyraźnie 
określone i związane z przedmiotem zamówienia. 
Bardziej ekologiczny charakter towarów i usług 
można określać również w oparciu o cykl życia lub 
analizę kosztów cyklu życia. Warto jednak pamiętać, 
iż mówiąc o kryteriach środowiskowych, możemy 
w węższym ujęciu mieć na uwadze kryteria oceny 
ofert, w  ramach których za zastosowanie okre-
ślonych rozwiązań przyjaznych dla środowiska – 
rozumianych jako kryteria środowiskowe oceny 
ofert – oferent otrzymuje określoną wagę punktów 
(Pieróg, 2011). W zakresie zamówień publicznych 
kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne wy-
mogi odnoszące się do przedmiotu zamówienia, 
w tym jakość, parametry techniczne, właściwości 
estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, 
w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamó-
wienia (por. przykład zielonych ścian – rysunek 1). 
Zasadnicze znaczenie w  omawianym podejściu 
ma fakt, że kryterium, jakim jest cena produktu, 
nie zawsze stanowi dobry wybór. Dlatego należy 
wprowadzić aspekty proekologiczne do procedury 
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przetargowej, które w zamówieniach mogą mieć 
postać m.in.:

• wskazania materiału, z którego ma być wyko-
nane dane urządzenie;

• zakazu wykorzystywania substancji szkodli-
wych dla zdrowia ludzkiego i środowiska;

• określenia parametrów technicznych mających 
wpływ na środowisko (np. poziom emisji za-
nieczyszczeń lub hałasu, zużycie energii, wody 
lub surowców);

• wskazania minimalnego procentowego udziału 
ponownie przetworzonego składnika.

Zamawiający, dla potwierdzenia spełniania 
przez zamawiane produkty wskazanych cech śro-
dowiskowych, może wymagać m.in. przedstawienia 
odpowiednich certyfikatów lub oznakowań środo-
wiskowych. W przypadku zamówień na usługi 
i roboty budowlane przyjazne dla środowiska za-
chowanie może być potwierdzone przez deklaracje 
zarządzania środowiskowego (Fornalski i Godlew-
ska, 2009; Kłoda i in., 2011; Skowron, 2012).

Zalecane kryteria środowiskowe 

Komisji Europejskiej

Dla szeregu grup produktów i usług Komisja Eu-
ropejska opracowała kryteria dotyczące zielonych 
zamówień publicznych. Zestaw kryteriów środowi-
skowych (tzw. GPP Toolkit) obejmuje m.in. produkty 

Rysunek 1. Przebudowa zespołu budynków przy 
ul. Sienkiewicza 79 w Łodzi w ramach Projektu 6 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – 
tzw. zielona ściana – pnącza na konstrukcji stalowej 
instalowanej do elewacji budynku. Źródło: Miasto 
Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich (2016, s. 42)

i usługi zieleni i stanowi katalog otwarty, umożliwia-
jący zamawiającemu wprowadzanie dodatkowych 
klauzul niezbędnych dla specyficznych uwarunkowań 
jego zamówienia (ramka 1). Zestaw ten obejmuje 
zamówienia dotyczące utrzymania publicznych te-
renów zieleni: zakup produktów, maszyn oraz usług 
ogrodniczych koniecznych do ich utrzymania. Nie-
które ekologiczne aspekty usług ogrodniczych nie 
wchodzą w zakres omawianych zaleceń, na przykład 
wykorzystanie pojazdów lekkich i pojazdów cięża-
rowych oraz odzieży służbowej, gdyż elementy te 
zostały ujęte w innych grupach produktów, takich jak 
transport i wyroby włókiennicze (KE, 2012).

Do wyodrębnionych zaleceń i kryteriów dla pro-
duktów i urządzeń wykorzystywanych w ogrodnic-
twie Komisja zaliczyła:

• polepszacze gleby (rozumiane jako substancje 
okresowo wprowadzane do gleby w celu po-
prawy jej żyzności, zawierające substancje takie 
jak kompost, obornik i ściółki pochodzenia 
organicznego);

• rośliny ozdobne (rośliny, które nie są rodzime 
na danym terenie);

• systemy nawadniające;
• maszyny ogrodnicze;
• oleje smarowe;
• środki chwastobójcze i owadobójcze;
• rośliny inwazyjne.
Ponadto Komisja stworzyła karty zaleceń do 

maszyn ogrodniczych wyposażonych w silniki pali-
wowe, silniki elektryczne czy baterie wielokrotnego 
ładowania, takich jak:

• kosiarki do trawy (w tym kosiarki samojezdne) 
oraz skaryfikatory;

• wykaszarki;
• piły łańcuchowe;
• podkaszarki żyłkowe;
• podkaszarki i przycinarki do żywopłotu;
• zbieracze do liści i dmuchawy do liści;
• kosy motorowe;
• redlice motorowe;
• kultywatory rotacyjne;
• rozdrabniacze do kompostu.
W przypadku usług ogrodniczych zlecanych na 

zewnątrz, kryteria Komisji odnoszą się do produk-
tów, które zostaną wykorzystane, oraz do praktyk, 
które zostaną zastosowane w ramach świadczenia 
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Ramka 1. Przykładowe kryteria zalecane przez Komisję Europejską do weryfikacji 
zapisów w zakresie usług i produktów pielęgnacji zieleni (KE, 2012)

• W przypadku polepszaczy gleby, aby udowodnić zgodność z kryteriami, oferenci mogą wykorzystać 
odpowiednie unijne oznakowanie ekologiczne lub inne odpowiednie środki dowodowe, takie jak 
badania laboratoryjne;

• W przypadku roślin ozdobnych uznany zostanie znak graficzny przyznawany produktom ekologicznym 
lub inny odpowiedni dowód zgodności z normami ekologicznymi;

• W przypadku pojemników na rośliny uznane zostanie oznakowanie, np. „Błękitny anioł” 
(Blue Angel), lub oświadczenie dostawcy bądź kierownictwa szkółki;

• W przypadku systemów nawadniających oferenci mogą odnieść się do dokumentacji technicznej 
sprzętu;

• W przypadku maszyn ogrodniczych, które są objęte kryteriami dotyczącymi procesu produkcji 
i poziomów emisji, jako dokumentację dowodową należy przedstawić zarówno oświadczenia 
producenta, jak i dokumentację techniczną maszyn;

• W przypadku olejów smarowych za spełniające kryteria zostaną uznane produkty opatrzone różnymi 
oznakowaniami ekologicznymi. Jeżeli produkt nie posiada certyfikatu, oferent musi przedstawić 
kartę bezpieczeństwa produktu lub wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli karty bezpieczeństwa nie są 
wystarczająco szczegółowe, aby wykazać zgodność z wymogami;

• Stosowanie kompostu pochodzącego z oddzielnie zbieranych odpadów jako polepszacza gleby 
i nawozu, z zastosowaniem ścisłych kontroli jakości;

• Unikanie stosowania torfu jako polepszacza gleby;

• Ograniczenie zagrożeń związanych ze środkami ochrony roślin i stosowanie alternatywnych technik 
zwalczania szkodników;

• Używanie do nawadniania (w miarę możliwości) wody niezdatnej do picia, instalowanie wydajnych 
systemów nawadniających i stosowanie różnych środków w celu ograniczenia zapotrzebowania 
na wodę, takich jak mulczowanie, rozmieszczenie roślin według ich zapotrzebowania na wodę lub 
dobór przystosowanych/rodzimych roślin ozdobnych;

• Nabywanie, w miarę możliwości, rodzimych roślin ozdobnych wyprodukowanych metodami 
ekologicznymi;

• Zapewnienie selektywnej zbiórki odpadów oraz przetwarzania odpadów organicznych do celów 
kompostowania i mulczowania;

• Nabywanie produktów dostarczanych w opakowaniach pochodzących z recyklingu, nadających się do 
kompostowania, wielokrotnego użytku, nadających się do recyklingu lub ulegających biodegradacji;

• Używanie niskoemisyjnych i charakteryzujących się niskim hałasem i niskim zużyciem paliwa 
maszyn oraz bardziej ekologicznych paliw;

• Używanie do maszyn ogrodniczych smarów szybko ulegających biodegradacji i nieposiadających 
potencjału bioakumulacyjnego lub olejów zregenerowanych;

• Odpowiednie szkolenie personelu;

• Przeciwdziałanie występowaniu inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt.
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usług. Warto tu zaznaczyć, że poziom „uekologicz-
nienia” zamówienia, związany np. z zagwaranto-
waniem bardziej naturalnych uwarunkowań dla 
rozwoju bioróżnorodności, wprowadzaniem me-
tod i gatunków nieinwazyjnych, zależy od jakości 
i szczegółowości zastosowanego opisu oraz zwe-
ryfikowania możliwości wyegzekwowania zasto-
sowanych zapisów, co może wiązać się z potrzebą 
dopisania np. cyklicznych kontroli przez wykwali-
fikowany personel bądź zapewnienia wsparcia przez 
jednostkę badawczą. Im precyzyjniej parametry za-
mówienia zostaną skwantyfikowane, tym prawdo-
podobieństwo wykonania zamówienia w założonej 
jakości będzie większe. Oczywiście spełnienie bar-
dziej wymagających uwarunkowań przyjaznych dla 
środowiska może mieć wpływ na cenę zamówienia.

Dobre przykłady stosowania 

klauzul środowiskowych 

w przetargach

Interesującym przykładem zastosowania podejścia 
opartego na zielonych zamówieniach publicznych 
jest kompleksowa realizacja pierwszego w Warszawie 
EKOparku na obszarach pofabrycznych warszawskiej 
dzielnicy Ursus. Przykład ten pokazuje, że rozumienie 
zielonych zamówień publicznych nie musi ograniczać 
się do wyboru pomiędzy różnymi możliwościami re-
alizacji tej samej usługi lub dostarczenia dobra, ale 
może odnosić się do bardziej ogólnych zagadnień 
dotyczących zarządzania terenami zieleni lub ich pro-
jektowania. Park zgodnie ze specyfikacją będzie miał 
charakter naturalistyczny, ze spontanicznie rozwija-
jącą się roślinnością. Istniejące wartościowe drzewa 
mają zostać zachowane, a inwazyjne gatunki drzew 
i krzewów mają zastąpić rodzime. Wykorzystano tu 
badania Piotra Sikorskiego (2017), które wskazują, iż 
liczba gatunków roślin powinna wzrosnąć dwukrot-
nie, co zwiększy udział roślin rodzimych.

Dzięki nasadzeniom roślin stanowiących pokarm 
dla owadów i małych zwierząt oraz budowie budek 
lęgowych zwiększona ma zostać różnorodność bio-
logiczna. Żywopłoty mają zapewniać warunki gniaz-
dowania ptaków. 70% powierzchni EKOparku ma 
być czynne biologicznie. W EKOparku zastosowane 
zostaną innowacyjne rozwiązania techniczne, w tym 

Rysunek 2. Przykład biomebli dla terenów zieleni. 
Fragment specyfikacji bioławki: produkt na bazie 
biologicznej (82%), utworzony z biokompozytu 
Nabasco 8010, opartego na biomasie trzciny, 
traw, lnu i konopi. Do cech charakterystycznych 
należą w tym przypadku niskie koszty utrzymania, 
odporność na odkształcenia, długa żywotność, 
naturalny i estetyczny wygląd. Ławka została 
wyprodukowana w Holandii i spełnia wymogi 
energooszczędności. Jest zdatna do recyklingu
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elementy pochodzące z recyklingu. W ramach za-
mówienia stworzone zostaną edukacyjne place za-
baw dla dzieci, promujące świadomość ekologiczną. 
Zaplanowano utworzenie ekologicznych ścieżek 
edukacyjnych z punktami informacyjnymi na te-
mat istniejących na tym terenie elementów flory 
i fauny. Do budowy nawierzchni ciągów komunika-
cyjnych zostaną wykorzystane materiały mineralne 
przyjazne środowisku (przepuszczalne, składające 
się z wysokiej jakości kamieni naturalnych, grysów 
oraz lepiszcza ekologicznego). Elementy małej ar-
chitektury mają zostać wykonane z najprostszych 
materiałów, takich jak drewno i stal ocynkowana, 
a do oświetlenia wykorzystane mają zostać latarnie 
zasilane energią odnawialną z ogniw fotowoltaicz-
nych. W parku zbudowany zostanie system niecek 
bioretencyjnych, odbierających, gromadzących i roz-
sączających wody deszczowe z terenu parku w celu 
zapewnienia stałego nawodnienia roślin.

Przykładem wspierania podejścia opartego na 
zielonych zamówieniach publicznych jest również 
upowszechnianie baz produktów i usług ekolo-
gicznych, jak choćby bazy danych przedsiębiorców 
oferujących bioprodukty, również w zakresie kształ-
towania krajobrazu i usług związanych z utrzyma-
niem zieleni. Baza tego typu została stworzona 
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w ramach międzynarodowego projektu InnProBio 
Forum for Bio-based Innovation in Public Procure-
ment, realizowanego w ramach programu Horyzont 
2020. Dobrą praktyką stanowiącą przyjazną dla śro-
dowiska alternatywę dla produktów standardowych 
w ramach mebli miejskich wykorzystywanych na 
terenach zieleni jest np. bioławka (rysunek 2).

Ciekawym przykładem wykorzystywania 
podejścia opartego na zielonych zamówieniach 
publicznych w pielęgnacji zieleni, w zakresie 
kryteriów grupy transportowej, jest również za-
kup w 2016 r. przez Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Krakowie sześciu samochodów z napędem 
hybrydowym. Wymieniono w ten sposób nie-
spełniające obowiązujących norm emisji spalin 
stare pojazdy. Samochody służyły zespołowi 
leśników, pracownikom dbającym o zieleń oraz 
inspektorom zieleni do kontrolowania terenów 
zieleni w mieście i prac wykonywanych przez 
inwestorów zewnętrznych. Samochody zgodnie 

Rysunek 3. Podłoża strukturalne i studzienki 
nawadniające drzewa i roślinność przyuliczną 
w ramach remontu i przebudowy ulicy Gdańskiej 
w Łodzi
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ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
miały dysponować typem silnika – hybrydowym, 
mocą min. 100 KM, spalaniem ok. 4l/100 km, 
normą emisji spalin na poziomie min. EURO 5 
i  dopuszczały rok produkcji z  przedziału 
2015–2016 (ZZM w Krakowie, 2016). Ponadto 
w zakresie stosowania osprzętu do pielęgnacji na 
podkreślenie zasługuje fakt umieszczania przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zamówień 
na utrzymanie zieleni z zastosowaniem kryteriów 
środowiskowych w zakresie wyposażania osprzętu 
pielęgnacyjnego i pojazdów w urządzenia oparte 
o napęd elektryczny – preferencje na używanie 
sprzętu i pojazdów zeroemisyjnych – podkasza-
rek elektrycznych (akumulatorowych), kosiarek 
(wykaszarek) elektrycznych (akumulatorowych), 
elektrycznych samochodów dostawczych lub pół-
ciężarowych (por. studium przypadku 3.2).

Zielone zamówienia publiczne mogą i powinny 
być również egzekwowane na etapie określania 
warunków realizacji umowy, w tym w zakresie 
przesłanek do nakładania kar umownych. Do-
brym przykładem takiego podejścia jest prak-
tyka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, który 
wprowadza zapisy do nakładania kar umownych 
m.in. za dopuszczenie do silnego zachwaszczenia 
(np. chwastami o wysokości 20 cm, chwastami na 
20% powierzchni itd.), za brak natychmiastowej 
reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, 
niedobory lub nadmiary pierwiastków skutkujące 
pojawieniem się objawów na poszczególnych or-
ganach, za dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru 
wody (por. studium przypadku 3.1).

W ramach środowiskowych kryteriów stosowa-
nych w praktyce Urzędu Miasta Łodzi, szczególnie 
w zakresie realizacji zieleni miejskiej w projektach 
rewitalizacji obszarowej, na podkreślenie zasługują 
wymagania przetargowe dotyczące wprowadzania 
tzw. podłoży strukturalnych (rysunki 3) oraz wła-
ściwych warunków utrzymania zieleni – np. stref 
ochronnych drzew, automatycznych systemów 
nawadniania, doboru gatunków roślin, stosowania 
metod i materiałów minimalizujących stres wpro-
wadzanej roślinności i zapewniających długą jej ży-
wotność, wprowadzanie materiałów ekologicznych. 
W zakresie innych grup kryteriów środowiskowych 
również stosowanie oświetlenia LED (ramki 2–4).
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Ramka 2. Przykładowe zapisy klauzul środowiskowych dotyczących wymagań 
dla zieleni minimalizujących stres oraz zagrożenia dla roślinności istniejącej, 
zwiększające jej żywotność – ochrona drzew

Aby prace związane z realizacją zamierzenia nie wpływały negatywnie na stan zdrowotny drzew 
adaptowanych, należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzewa oraz drzew 
w grupie. W tym celu należy wygrodzić z otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako całą 
skupię, trwałym ogrodzeniem litym uniemożliwiającym swobodną penetrację wnętrza. Należy wygrodzić 
obszar równy sumie rzutów koron skupiny powiększonej o 3 m z każdej strony (Chachulski, 2000).

Nie można dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie strefy korzeniowej drzew, w tym celu należy dążyć 
do zminimalizowania możliwości poruszania się pojazdów budowlanych w obrębie strefy wyznaczonej 
przez obrys korony. Nie można dopuścić do składowania materiałów budowlanych mogących zmienić 
chemizm gleby (cement, cegły itd.) w obrębie strefy korzeniowej.

Prace w strefie ochronnej drzew istniejących należy wykonywać metodami bezwykopowymi; zachowane 
korzenie zabezpieczyć wilgotną jutą. Prace należy wykonywać ręcznie i możliwe szybko, tak aby nie 
dopuścić do przeschnięcia korzeni. Ze względu na znaczną bliskość sieci w stosunku do korzeni drzewa 
zaleca się owinięcie instalacji podziemnej folią przeciwkorzeniową, przycięte korzenie powinny mieć 
jak najmniejszą płaszczyznę cięcia (ZIM, 2016a).

Ramka 3. Przykładowe wymagania przetargowe w zakresie systemów 
nawadniania

W opisach przedmiotu zamówienia można wymagać wprowadzenia systemów nawadniania 
automatycznego z sieci miejskiej, opartych na systemie linii kroplujących (drzewa, krzewy 
żywopłotowe, okrywowe, trawy ozdobne i byliny) oraz układzie zraszaczy wynurzanych (trawniki). 
Analogicznie można wprowadzić wymóg stosowania skrzynek rozsączających, pozwalających 
odprowadzić nadmiar wód opadowych wskutek wsiąkania w otaczający grunt wody nagromadzonej 
z nawierzchni utwardzonych (ZIM, 2016b).

Do realizacji systemów automatycznego nawadniania należy stosować: zawory elektromagnetyczne; 
sieci rur rozprowadzających wodę od zaworów elektromagnetycznych do linii kroplujących systemu 
nawadniania dokorzeniowego i zraszaczy; sterownik i czujnik deszczowy (ew. czujniki wilgotnościowe); 
zawory umożliwiające przedmuchiwanie instalacji przed okresem zimowym; skrzynki na zawory 
z rewizją, z pokrywą przeznaczoną do wypełnienia warstwą wykończenia gruntu; filtry i odżelaziacze 
(jeśli konieczne); przepusty pod nawierzchniami (ZIM, 2016a, 2016c, 2016d).
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Zakończenie

Wprowadzanie przedstawionych powyżej kryte-
riów środowiskowych w ramach wymagań przygo-
towywanych zamówień publicznych dotyczących 
realizowanych robót, dostaw bądź usług z zakresu 
ogrodnictwa i pielęgnacji zieleni daje zleceniodawcy 
realny wpływ na trwałość zieleni w przestrzeni miej-
skiej, jej żywotność oraz wskaźniki jej zdrowotno-
ści i estetyki, a także funkcjonalność przestrzeni. 
Ponadto, zastosowanie przedstawionych powyżej 
rozwiązań daje oszczędności, choćby związane ze 
zmniejszeniem kosztów zaopatrzenia w wodę, nie-
zbędną przy realizacji bieżących prac pielęgnacyj-
nych i podlewania. Wskazane metody, technologie 
i materiały stosowane w zamówieniach publicznych 
z zakresu zieleni miejskiej dają możliwość ochrony 
cennej wieloletniej roślinności oraz wprowadzania 
nowych nasadzeń i zwiększania powierzchni biolo-

gicznie czynnej na terenach miejskich, gdzie z uwagi 
na utwardzone powierzchnie pojawia się poważne 
wyzwanie godzenia istnienia roślinności z insta-
lacjami gestorów mediów, infrastrukturą itp. (por. 
rozdział 9). Wskazywane metody dają możliwość 
wprowadzania zieleni w sposób zaplanowany, opty-
malny i trwały, gwarantując jej dobry rozwój, mimo 
ograniczeń wynikających ze specyfiki środowiska 
miejskiego. Warto również dodać, że stosowanie 
wskazywanych klauzul buduje potencjał prowadzący 
do zazieleniania miast, wpływając pozytywnie na 
warunki aero-wilgotnościowe, poprawiając klimat 
środowiska miejskiego, pojemność retencyjną, zwięk-
szając jakość życia mieszkańców, wpływając również 
na wzrost wartości nieruchomości w tak rozwijanych 
obszarach miejskich. Reasumując, klauzule środo-
wiskowe dotyczące problematyki zieleni istotnie 
podnoszą jakość przestrzeni miejskich, wpływając 
na poprawę ich atrakcyjności i rewitalizację.
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STUDIUM PRZYPADKU 3.1

Współpraca z wykonawcami zamówień 
publicznych w poznańskich pasach drogowych

Agnieszka Szulc
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

W Poznaniu od czternastu lat dla uzyskania ocze-
kiwanego efektu prac realizowanych w ramach za-
mówień publicznych stosowane są w specyfikacjach 
istotnych warunków zamówień (SIWZ) oraz umo-
wach konkretne zapisy, określające wymagania za-
rządcy drogi wobec wykształcenia oraz doświadczenia 
kadrowego wykonawcy, jakości i terminowości prac 
oraz skuteczności prowadzonych zabiegów pielęgna-

cyjnych. Zapisy te precyzują m.in. parametry wyma-
ganych materiałów, np. w przypadku krzewów oprócz 
wielkości pojemnika wskazuje się także wymaganą 
liczbę pędów. Na początku wymagania te wzbudzały 
wątpliwości oferentów. Jednak dzięki konsekwent-
nemu ich egzekwowaniu dziś kontrahenci wiedzą, 
że zdecydowanie oszczędzają one czas nie tylko 
urzędnikom, ale i wykonawcom oraz szkółkarzom. 

Rysunek 4. Przykład innowacyjnego zagospodarowania zieleni przyulicznej, podnoszącego bioróżnorodność 
i potencjał rekreacyjny
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Zapisy takie są narzędziem pracy inspektora/inwe-
stora i tylko dzięki nim możliwe jest egzekwowanie 
dobrej jakości materiału i wykonawstwa.

Dla wymagań wobec sadzonek drzew nie wy-
starczy obwód pnia. Wskazujemy pożądaną wy-
sokość pnia, liczebność pędów, wygląd korony 
z równomiernym po obwodzie oraz symetrycznym 
ułożeniem pędów na całej wysokości. Każdorazowo 
zamieszczamy zapis o wymaganej pierwszej jakości 
materiału oraz o wadach niedopuszczalnych (otar-
cia, złamania, ślady żerowania, brak przewodnika 
itd.). Ta sama skrupulatność w opisach dotyczy 
parametrów ziemi urodzajnej – oprócz charakte-
rystyki chemicznej i fizycznej określamy granicę 
maksymalnego udziału materii organicznej (u nas 
wynosi ona 7%). Dla palików podajemy średnicę, 
wysokość, konieczność toczenia palika i jego im-
pregnację. Wiemy, że bez precyzyjnie opisanych 
wymagań nie można liczyć na uczciwą konkurencję.

Z doświadczeń Wydziału Terenów Zieleni po-
znańskiego Zarządu Dróg Miejskich wynika, że 
łatwiej jest przygotować dokumentację przetargową 
na zakładanie zieleni niż na jej pielęgnację. Każdą 
roślinę w chwili jej sadzenia można opisać pewnymi 

Rysunek 5. Sadzenie drzew w pasie przyulicznym w Poznaniu
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parametrami, jednak zdecydowanie trudniej okre-
ślić, jak ma ona wyglądać po roku lub dwóch. W pa-
sie drogowym roślinność narażona jest na bardzo 
wiele degradujących czynników. Dlatego konieczna 
jest bieżąca kontrola stanu roślin, cykliczna ocena 
skutków wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych, 
dostosowywanie ich jakości i częstotliwości do wy-
magań poszczególnych roślin.

Takie nieustająco zmieniające się uwarunko-
wania wymuszają na wykonawcach wprowadzanie 
niezwłocznych indywidualnych rozwiązań i dosto-
sowywanie się do konkretnych sytuacji. Jednak, aby 
można było mówić o takim twórczym podejściu 
wykonawcy do powierzonego jego firmie zadania, 
konieczny jest czas na poznanie terenu. Wobec 
tego przetargi organizowane są raz na trzy lata. Ze 
względu na złożoność warunków w pasach dro-
gowych nie można stawiać sztywnych ilościowych 
wymagań dotyczących podstawowych zabiegów pie-
lęgnacyjnych: w tym liczby podlewań, pieleń, cięć, 
nawożeń itd. Od dawna sposób realizacji poszczegól-
nych zabiegów pielęgnacyjnych pozostawia się w rę-
kach wykonawców, a jedynie precyzyjnie określa się 
progi niedopuszczalnej jakości/zdrowotności roślin.
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W treściach zapisów przetargowych musiały się 
znaleźć przesłanki do nakładania kar umownych 
m.in. za dopuszczenie do silnego zachwaszczenia 
(np. chwastami o wysokości 20 cm, chwastami na 
20% powierzchni itd.), za brak natychmiastowej 
reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, 
niedobory lub nadmiary pierwiastków skutkujące 
pojawieniem się objawów na poszczególnych or-
ganach, za dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru 
wody (np. u ponad 50% korony drzewa albo u ponad 
20% roślin w skupinie krzewów itd.), za dopusz-
czenie do nieprawidłowego przycięcia drzew albo 
krzewów, skutkującego zniszczeniem, zdeformowa-
niem korony drzewa albo krzewu.

Same zapisy nie wystarczą. Nieocenioną rolę 
odgrywa współpraca inwestora z wykonawcą, ale 
też konsekwentny nadzór inwestorski, a w jego ra-
mach bieżąca kontrola zgodności stanu faktycznego 
w terenie z opisanymi wcześniej oczekiwaniami. Na 
początku współpracy z nową firmą przekonujemy 
wykonawcę do tego, że to on ma być gospodarzem 
terenu w naszym imieniu, zachęcamy do inicjatyw, 
na które chętnie reagujemy. W większości przypad-
ków zdaje to egzamin.

Jeśli nie ma innego sposobu na zmotywowanie 
wykonawcy do realizacji zgodnej z zasadami opi-
sanymi w przetargu, sięgamy po ostateczne narzę-
dzia, jakimi są przewidziane w umowie kary. Dzięki 
konsekwencji w respektowaniu zapisów umownych 
jest szansa na uzyskanie wymaganej jakości oraz 
wyrównanie konkurencji. To skutkuje na ogół po-
wszechną znajomością poziomu wymagań inwe-
stora i adekwatnymi cenami przetargowymi, jak też 
przygotowaniem kadrowym i organizacyjnym firm. 
Niemniej zdarza się, że konieczne jest korzystanie 
z ostatecznych rozwiązań w postaci odstąpienia 
od umowy i nałożenia kary umownej. W takim 
przypadku pomocny jest zapis mówiący, iż zama-
wiający może jednocześnie zlecić wykonanie prac 

niewykonanych lub wykonanych nieprawidłowo 
podlegających karze innemu wykonawcy, a fakturą 
za ich wykonanie obciążyć wykonawcę, który nie 
dotrzymał warunków umowy.

W przypadku obumarcia rośliny, niezależnie 
od nałożonej kary, istnieje obowiązek posadzenia 
rośliny o parametrach tożsamych z rośliną wymie-
nianą na nową. Na setki dobrze zrealizowanych 
umów przez czternaście lat mieliśmy trzy umowy, 
w przypadku których w trosce o dobro zieleni ko-
nieczne było zastosowanie najbardziej radykalnych 
rozwiązań. Jednak także w tych sytuacjach osta-
teczny werdykt zapadł na podstawie bogatej wiedzy, 
własnych obserwacji i po naszym wcześniejszym 
uczestnictwie w tym trudnym procesie.

Ze względu na nieprzewidywalność zdarzeń 
w pasach drogowych konieczne jest każdorazowe 
określenie sposobu działania i granic odpowiedzial-
ności finansowej inwestora za akty wandalizmu, 
kolizje drogowe, zdarzenia niebędące udziałem 
wykonawcy. Ważny jest sposób i termin zgłaszania 
takich faktów inwestorowi.

Niezależnie od podstawowych zabiegów pielę-
gnacyjnych, które muszą być jednoznacznie opisane, 
wskazane jest również skrupulatne określenie ro-
dzaju, rozmiaru, sposobu dodatkowego zlecania in-
terwencyjnych prac pielęgnacyjnych, wynikających 
ze szczególnej lokalizacji roślinności przyulicznej 
(skrajnie, pola widoczności, odłamujące się gałęzie, 
powalone drzewa, uszkodzona roślinność, zajeż-
dżone trawniki, zniszczone elementy chroniące 
roślinność).

Na zakończenie należy wyraźnie podkreślić, 
że wprowadzenie precyzyjnych zapisów jest bez-
względnie konieczne. Bez nich nadzór inwestorski 
może okazać się mało skuteczny. Zachęcałabym 
wobec tego do skrupulatnego opisania wymagań 
i tym samym „uzbrojenia” inspektora w odpowied-
nie „narzędzia pracy”.
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STUDIUM PRZYPADKU 3.2

Kryteria środowiskowe w przetargach ZZM 
w Krakowie

Łukasz Pawlik
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Podstawowym zadaniem jednostki miejskiej od-
powiedzialnej za zieleń jest jej bieżące utrzymanie. 
Pokazuje to wartość ogłaszanych zamówień pu-
blicznych, wśród których pod tym względem za-
danie pod nazwą: „Utrzymanie zieleni niskiej wraz 
z elementami małej architektury w parkach, pasach 
drogowych, zieleńcach, terenach osiedlowych, pla-
cach zabaw na terenie Gminy Miejskiej Kraków 
w latach 2018–2021” z kwotą prawie 100 mln zł na 
trzy lata plasuje się na pierwszym miejscu.

Przy ustalaniu kryteriów oceny dla tego zadania 
nie było wątpliwości, że istotne będą kwestie śro-
dowiskowe, ponieważ sposób wykonywania prac 
utrzymaniowych i stosowany do nich sprzęt mają 
ogromny wpływ na otoczenie. Oddziaływanie to 
można zmniejszyć poprzez zachęcenie przyszłych wy-
konawców do zastosowania właściwych narzędzi oraz 
odpowiednie zdefiniowanie kryteriów w przetargu.

W ogłoszonym w 2018 r. przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Krakowie (ZZM) przetargu na utrzy-
manie zieleni zastosowano liczne kryteria środo-
wiskowe, mające 30% wpływ na wybór oferty. Jako 
preferowane wskazano użycie sprzętu i pojazdów 
zeroemisyjnych – podkaszarek i kosiarek akumula-
torowych, samochodów elektrycznych dostawczych 
lub półciężarowych. Stosowanie urządzeń akumu-
latorowych pozwoli na ograniczenie emisji w trak-
cie prac utrzymaniowych oraz zwiększy komfort 
mieszkańców korzystających z terenów zieleni (niska 
emisja hałasu). Użycie kryteriów środowiskowych 
w znaczącym procencie powoduje, że o wyborze 
firmy nie decyduje tylko cena. Zielone rozwiązania 

są zazwyczaj droższe, a na pewno wymagają inwesty-
cji w nowoczesny sprzęt. Koszty usług ogrodniczych 
z roku na rok drożeją, głównie za sprawą rosnących 
kosztów pracy. W takiej sytuacji kierowanie się tylko 
ceną ograniczyłoby znacznie możliwości inwesto-
wania w innowacyjne rozwiązania technologiczne. 
Chęć zaoferowania najlepszej ceny po uwzględnie-
niu kosztów pracy zmusiłaby firmy ogrodnicze do 
oszczędności na sprzęcie czy to poprzez ograniczenie 
inwestycji, czy też poprzez importowanie używanych 
urządzeń już wycofanych na zachodzie Europy.

Rysunek 6. Pojazd elektryczny będący 
na wyposażeniu ZZM w Krakowie, kilku 
podwykonawców ma podobne auta
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pracy. W 2019 r. pojawią się w krakowskich par-
kach pierwsze samochody elektryczne wykorzy-
stywane przy utrzymaniu terenów zieleni. Jest to 
ważne, ponieważ wszyscy będą mogli obserwować, 
jak takie rozwiązanie funkcjonuje. Liczymy, że 
w przyszłości udział samochodów elektrycznych 
będzie większy.

Kryteria środowiskowe to nie wszystko, jeśli 
chodzi o wymuszenie rozwiązań korzystniejszych 
dla środowiska. Zamawiający mogą zawrzeć środo-
wiskowe wymagania w sposobie realizacji zadania, 
zdefiniowanym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Przykładem może być stosowany już 
od trzech lat wymóg stosowania opon przezna-
czonych do jeżdżenia po trawie podczas koszenia 
trawników ciągnikiem oraz zakaz używania dmu-
chaw (ze względu na troskę o jakość powietrza). 
Wprowadzenie pierwszego wymagania budziło 
wiele obaw, między innymi związanych ze zna-
czącym podniesieniem kosztów i domniemaną 
ograniczoną dostępnością na rynku takich opon. 
Obawy te nie potwierdziły się, a wprowadzone wy-
maganie stało się standardem. Opony tego typu nie 
tylko zmniejszają ryzyko uszkodzenia nawierzchni 
trawnika, ale również minimalizują odziaływanie 
na systemy korzeniowe drzew oraz na strukturę 
gleby. Drugie wymaganie wiązało się ze stałym bie-
żącym nadzorem i natychmiastowym reagowaniem 
nadzorujących inspektorów. Z czasem dmuchawy 
zostały zastąpione odkurzaczami oraz myjkami 
ciśnieniowymi.

Dobrze zdefiniowane kryteria środowiskowe, 
poza pozytywnym wpływem na środowisko przy-
rodnicze w mieście, skutkują podnoszeniem jakości 
świadczonych usług, pomagają rozwijać się firmom 
ogrodniczym i zachęcają je do „zielonych inwestycji”.

Rysunek 7. Opony przeznaczone do jeżdżenia po 
trawie
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W przywołanym zamówieniu wykonawca mógł 
otrzymać dodatkowe punkty według następująco 
zdefiniowanych kryteriów środowiskowych:

• używanie podkaszarek elektrycznych (akumu-
latorowych) – 1 punkt za każdą sztukę (mak-
symalnie 10 sztuk, czyli 10 punktów);

• używanie kosiarek (wykaszarek) elektrycznych 
(akumulatorowych) – 1 punkt za każdą sztukę 
(maksymalnie 10 sztuk, czyli 10 punktów);

• używanie samochodów elektrycznych dostaw-
czych lub półciężarowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej do 3,5 tony (akumulatorowych 
– nieosobowych i nie typu pick-up) – 5 punk-
tów za każdą sztukę (maksymalnie 2 sztuki, 
czyli 10 punktów).

Po otwarciu ofert okazało się, że większość 
wykonawców zadeklarowała użycie elektrycznych 
narzędzi, natomiast mniej niż połowa zadekla-
rowała użycie samochodów elektrycznych, które 
nie tylko stanowią drogą inwestycję, ale wyma-
gają odpowiedniej infrastruktury (stacje ładowa-
nia, punkty przeładunkowe) oraz zmiany sposobu 
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