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Kryteria UE w zakresie zielonych zamówień publicznych w odniesieniu do wyrobów włókienniczych 

 
 
Ekologiczne zamówienia publiczne (ang. GPP – Green Public Procurement) stanowią dobrowolny instrument. Niniejszy dokument zawiera kryteria UE w 
zakresie zielonych zamówień publicznych dla wyrobów włókienniczych. W sprawozdaniu technicznym załączonym do niniejszego dokumentu przedstawiono 
szczegółowe informacje uzasadniające wybór tych kryteriów oraz odnośniki pozwalające uzyskać dalsze informacje. 
 
Dla każdej grupy produktów/usług przedstawiono dwa zestawy kryteriów: 

• Podstawowe kryteria GPP – kryteria odpowiednie do zastosowania przez jakiekolwiek instytucje zamawiające w państwach członkowskich oraz 
obejmujące kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko. Zostały opracowane tak, aby ich zastosowanie wymagało minimum dodatkowej 
weryfikacji lub powodowało nieznaczny wzrost kosztów.  

• Kompleksowe kryteria GPP – kryteria stworzone z myślą o instytucjach, których celem jest zakup najbardziej przyjaznych środowisku produktów 
dostępnych na rynku. Zastosowanie tych kryteriów może wymagać dodatkowej weryfikacji lub wiązać się ze zwiększeniem kosztów w porównaniu z 
innymi produktami spełniającymi te same funkcje. 

 
 

1. Definicje i zakres 
 

Niniejszy raport obejmuje następujące wyroby włókiennicze1: 

• Odzież z materiałów włókienniczych oraz galanterię: odzież i galanterię (na przykład chustki, szaliki, torby, torby na zakupy, plecaki, paski itp.) 
zawierające wagowo co najmniej 90 % włókien tekstylnych. 

• Wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz: wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz zawierające wagowo co najmniej 90 % włókien tekstylnych. 
Okładziny ścienne oraz wykładziny podłogowe są wyłączone z tej grupy; 

• Włókna, przędzę oraz tkaniny: przeznaczone do użytku w odzieży z materiałów włókienniczych oraz galanterii lub wyrobach włókienniczych do 
dekoracji wnętrz. 

 
W odniesieniu do „odzieży z materiałów włókienniczych oraz galanterii” oraz „wyrobów włókienniczych do dekoracji wnętrz” w obliczaniach 
procentowej zawartości włókien tekstylnych nie trzeba uwzględniać puchu, pierza, membran oraz powleczeń. 

                                                 
1  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla wyrobów włókienniczych 



 2 

 
 
 
 
 

2. Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko 
 

Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko  Podejście zgodne z zasadami zielonych zamówień 
publicznych 

 
• Zanieczyszczenie powietrza, tworzenie się smogu 

ozonowego, bioakumulacja lub zagrożenie dla łańcucha 
pokarmowego oraz niebezpieczne oddziaływanie na 
organizmy wodne bądź wzrost liczebności niepożądanych 
organizmów wodnych, które mogą pogorszyć jakość wody ze 
względu na niewłaściwe użycie niektórych pestycydów i 
nawozów przy produkcji włókien oraz substancji używanych 
podczas przetwarzania włókien i końcowych produktów 
włókienniczych  

• Negatywny wpływ na stan zdrowia pracowników ze względu 
na obecność pozostałości niektórych substancji szkodliwych 
dla zdrowia ludzkiego 
  

  
• Zakup wyrobów włókienniczych produkowanych metodami 

ekologicznymi 
• Zakup używanych wyrobów włókienniczych, które można 

wykorzystać ponownie zgodnie z ich pierwotnym 
przeznaczeniem lub zakup wyrobów włókienniczych 
zawierających włókna pochodzące z recyklingu 

• Zakup wyrobów włókienniczych, które wyprodukowano przy 
ograniczonym wykorzystaniu substancji szkodliwych dla 
środowiska 

• Zakup wyrobów włókienniczych, które zawierają mniej 
pozostałości substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego 

• Zakup wyrobów włókienniczych, które spełniają minimalne 
wymagania dotyczące trwałości koloru i stabilności 
wymiarowej 

• Zapobieganie przedwczesnym uszkodzeniom i 
wynikającemu z nich szybszemu zużyciu wyrobów 
włókienniczych poprzez promowanie tkanin o trwałych 
kolorach, które nie kurczą się podczas użytkowania 

Należy zauważyć, że kolejność czynników niekoniecznie przekłada się na ich znaczenie. 
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3. Kryteria UE w zakresie zielonych zamówień publicznych dla wyrobów włókienniczych 
 

Podstawowe kryteria GPP Kompleksowe kryteria GPP 
3.1 Kryteria UE w zakresie zielonych zamówień publicznych dla wyrobów włókienniczych 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Zakup wyrobów włókienniczych o niskim poziomie substancji 
toksycznych ze wskazaniem na włókna i produkty, których produkcja 
wiąże się z niewielkim wpływem na środowisko oraz wykonanych z 
włókien wyprodukowanych przy użyciu minimalnej ilości pestycydów. 

Zakup wyrobów włókienniczych o niskim poziomie substancji 
toksycznych ze wskazaniem na włókna i produkty, których produkcja 
wiąże się z niewielkim wpływem na środowisko oraz wykonanych z 
włókien wyprodukowanych przy użyciu minimalnej ilości pestycydów. 

SPECYFIKACJE SPECYFIKACJE 
1. Pestycydy 

  
W przypadku wyrobów wykonanych z bawełny lub innych naturalnych 
włókien celulozowych produkt końcowy nie może zawierać więcej niż 0,05 
ppm (liczba cząsteczek na milion) następujących substancji. Całkowita 
suma poniższych substancji nie przekracza 0,75 ppm:  
• 2,4,5-T 
• Aldryna 
• Kaptafol 
• Chlordan 
• Chlorodimeform 
• DDT 
• Dieldryna 
• Dinoseb i jego sole 
• Endryna 
• Heptachlor 
• Heksachlorobenzen 

1. Pestycydy 
 

W przypadku wyrobów wykonanych z bawełny lub innych naturalnych 
włókien celulozowych produkt końcowy nie może zawierać więcej niż 0,05 
ppm (liczba cząsteczek na milion) następujących substancji. Całkowita 
suma poniższych substancji nie przekracza 0,5 ppm: 

• 2,4,5-T 
• Aldryna 
• Kaptafol 
• Chlordan 
• Chlorodimeform 
• DDT 
• Dieldryna 
• Dinoseb i jego sole 
• Endryna 
• Heptachlor 
• Heksachlorobenzen 
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• α-heksachlorocykloheksan 
• β-heksachlorocykloheksan 
• δ-heksachlorocykloheksan 
• Metamidofos 
• Monokrotofos 
• Paration 
• Paration metylowy 
• Propetamfos 
• Toksafen 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 
 
 

• α-heksachlorocykloheksan  
• Heksachlorocykloheksan, β 
• δ-heksachlorocykloheksan 
• Metamidofos 
• Monokrotofos 
• Paration 
• Paration metylowy 
• Propetamfos 
• Toksafen 
 
W przypadku wyrobów wykonanych z włókien wełnianych całkowita 
zawartość poniższych grup substancji w produkcie końcowym nie 
przekracza następujących wartości: 
 
Całkowita zawartość poniższych substancji nie przekracza 0,5 ppm:  

 γ-heksachlorocykloheksan (lindan),  
 α-heksachlorocykloheksan,  
 β-heksachlorocykloheksan,  
 δ-heksachlorocykloheksan,  
 aldryna,  
 dieldryna,  
 endryna,  
 p,p'-DDT,  
 p,p'-DDD.  

 
 
Całkowita zawartość poniższych substancji nie przekracza 2 ppm:  

 diazynon,  
 propetamfos,  
 chlorfenwinfos,  
 dichlorofention,  
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 chloropiryfos,  
 fenchlorfos,  
 etion,  
 pirimifos metylowy.  

 
 
Całkowita suma poniższych substancji nie przekracza 0,5 ppm:  

 cypermetryna,  
 deltametryna,  
 fenwalerat,  
 cyhalotryna,  
 flumetryna.  

 
Całkowita suma poniższych substancji nie przekracza 2 ppm:  

 diflubenzuron,  
 triflumuron, 
 dicyklanil. 

 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 
 

2. Barwniki sklasyfikowane jako uczulające/alergogenne, 
rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość  

 
Podczas wytwarzania produktu końcowego nie stosuje się następujących 

barwników: 

• Międzynarodowy Indeks Barw (C. I.) Czerwień zasadowa 9 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 1 

• C. I. Czerwień kwasowa 26 

2. Barwniki sklasyfikowane jako uczulające/alergogenne, 
rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość  

 
Podczas wytwarzania produktu końcowego nie stosuje się następujących 
barwników: 

• C. I. Czerwień zasadowa 9 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 1 

• C. I. Czerwień kwasowa 26 
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• C. I. Fiolet zasadowy 14 

• C. I. Pomarańczowy zawiesinowy 11 

• C.I. Czerń bezpośrednia 38 

• C. I. Niebieski bezpośredni 6 

• C. I. Czerwień bezpośrednia 28 

• C. I. Żółty zawiesinowy 3 

• C. I. Żółty zawiesinowy 23 

• C. I. Żółty zawiesinowy 149 

 
Następujące barwniki używane są jedynie wtedy, jeśli odporność 
wybarwień na potliwość (kwasową i alkaliczną) barwionych włókien, 
przędzy lub tkaniny wynosi co najmniej 4: 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 3 C.I. 61 505 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 7 C.I. 62 500 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 26 C.I. 63 305 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 35 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 102 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 106 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 124 

• C. I. Pomarańczowy zawiesinowy 1 C.I. 11 080 

• C. I. Pomarańczowy zawiesinowy 3 C.I. 11 005 

• C. I. Pomarańczowy zawiesinowy 37 

• C. I. Pomarańczowy zawiesinowy 76 

• C. I. Fiolet zasadowy 14 

• C. I. Pomarańczowy zawiesinowy 11 

• C.I. Czerń bezpośrednia 38 

• Direct Blue 6  

• C. I. Czerwień bezpośrednia 28 

• C. I. Żółty zawiesinowy 3 

• C. I. Żółty zawiesinowy 23 

• C. I. Żółty zawiesinowy 149 
 Następujące barwniki używane są jedynie wtedy, jeśli odporność 
wybarwień na potliwość (kwasową i alkaliczną) barwionych włókien, 
przędzy lub tkaniny wynosi co najmniej 4: 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 3 C.I. 61 505 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 7 C.I. 62 500 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 26 C.I. 63 305 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 35 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 102 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 106 

• C. I. Niebieski zawiesinowy 124 

• C. I. Pomarańczowy zawiesinowy 1 C.I. 11 080 

• C. I. Pomarańczowy zawiesinowy 3 C.I. 11 005 

• C. I. Pomarańczowy zawiesinowy 37 

• C. I. Pomarańczowy zawiesinowy 76 

• ((wcześniej oznaczony jako pomarańczowy 37) 
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• (poprzednio oznaczony jako Pomarańczowy 37) 

• C. I. Czerwień zawiesinowa 1 C.I. 11 110 

• C. I. Czerwień zawiesinowa 11 C.I. 62 015 

• C. I. Czerwień zawiesinowa 17 C.I. 11 210 

• C. I. Żółty zawiesinowy 1 C.I. 10 345 

• C. I. Żółty zawiesinowy 9 C.I. 10 375 

• C. I. Żółty zawiesinowy 39 
• C. I. Żółty zawiesinowy 49 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 
 

• C. I. Czerwień zawiesinowa 1 C.I. 11 110 

• C. I. Czerwień zawiesinowa 11 C.I. 62 015 

• C. I. Czerwień zawiesinowa 17 C.I. 11 210 

• C. I. Żółty zawiesinowy 1 C.I. 10 345 

• C. I. Żółty zawiesinowy 9 C.I. 10 375 

• C. I. Żółty zawiesinowy 39 
• C. I. Żółty zawiesinowy 49 
 Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, spełniające 
wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. Inne 
odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 

3. Aryloaminy 
 

Produkt końcowy nie może zawierać następujących aryloamin: 

• 4-aminodwufenyl (nr CAS 92-67-1) 
• Benzydyna (nr CAS 92-87-5) 
• 4-chloro-o-toluidyna (nr CAS 95-69-2) 
• 2-naftylamina (nr CAS 91-59-8) 
• o-amino-azotoluen (nr CAS 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotoluen (nr CAS 99-55-8) 
• p-chloroanilina (nr CAS 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanizol (nr CAS 615-05-4)  
• 4,4’-diaminodifenylometan (nr CAS 101-77-9) 
• 3,3’-dichlorobenzydyna (nr CAS 91-94-1) 

3. Aryloaminy 
 

Produkt końcowy nie może zawierać następujących aryloamin: 

• 4-aminodwufenyl (nr CAS 92-67-1) 
• Benzydyna (nr CAS 92-87-5) 
• 4-chloro-o-toluidyna (nr CAS 95-69-2) 
• 2-naftylamina (nr CAS 91-59-8) 
• o-amino-azotoluen (nr CAS 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotoluen (nr CAS 99-55-8) 
• p-chloroanilina (nr CAS 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanizol (nr CAS 615-05-4)  
• 4,4’-diaminodifenylometan (nr CAS 101-77-9) 
• 3,3’-dichlorobenzydyna (nr CAS 91-94-1) 
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• 3,3 '-dimetoksybenzydyna (nr CAS 119-90-4) 
• 3,3 '-dimetylobenzydyna (nr CAS 119-93-7) 
• 3,3’-dimetylo-4,4’-diaminodifenylometan (nr CAS 838-88-0) 
• p-krezydyna (nr CAS 120-71-8) 
• 4,4′-metyleno-bis-(2-chloranilina) (nr CAS 101-14-4) 
• 4,4’-oksydianilina (nr CAS 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianilina (nr CAS 139-65-1) 
• o-toluidyna (nr CAS 95-53-4) 
• 2,4-diaminotoluen (nr CAS 95-80-7)  
• 2,4,5-trimetyloanilina (nr CAS 137-17-7)  
• 1 4-aminoazobenzen (nr CAS 60-09-3) 
• o-anizydyna (nr CAS 90-04-0) 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 
 

• 3,3 '-dimetoksybenzydyna (nr CAS 119-90-4) 
• 3,3 '-dimetylobenzydyna (nr CAS 119-93-7) 
• 3,3’-dimetylo-4,4’-diaminodifenylometan (nr CAS 838-88-0) 
• p-krezydyna (nr CAS 120-71-8) 
• 4,4′-metyleno-bis-(2-chloranilina) (nr CAS 101-14-4) 
• 4,4’-oksydianilina (nr CAS 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianilina (nr CAS 139-65-1) 
• o-toluidyna (nr CAS 95-53-4) 
• 2,4-diaminotoluen (nr CAS 95-80-7)  
• 2,4,5-trimetyloanilina (nr CAS 137-17-7)  
• 1 4-aminoazobenzen (nr CAS 60-09-3) 
• o-anizydyna (nr CAS 90-04-0) 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 

4. Środki zmniejszające palność 
 
W produkcie końcowym nie można stosować następujących środków 
zmniejszających palność: 
• PBB (polibromowane bifenyle) nr CAS 59536 – 65 – 1 
• pentaBDE (eter pentabromodifenylu) nr CAS 32534-81-9 
• oktaBDE (eter oktabromodifenylu) nr CAS 32536-52-9 
• deka-BDE (eter dekabromodifenylu) nr CAS 1163-19-5 
 
 
 

4. Środki zmniejszające palność 
 
W produkcie końcowym nie można stosować następujących środków 
zmniejszających palność: 

• PBB (polibromowane bifenyle) nr CAS 59536 – 65 – 1 
• pentaBDE (eter pentabromodifenylu) nr CAS 32534-81-9 
• oktaBDE (eter oktabromodifenylu) nr CAS 32536-52-9  
• deka-BDE (eter dekabromodifenylu) nr CAS 1163-19-5  
• fosforan tris(2,3-dibromopropylu) nr CAS 126-72-7  
• HBCDD (heksabromocyklododekan) nr CAS 25637-99-4 oraz 3194-

55-6 
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Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 
 

 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 

5. Pentachlorofenol i tetrachlorofenol 
 

W przypadku wyrobów wykonanych z bawełny lub innych naturalnych 
włókien celulozowych produkt końcowy nie może zawierać więcej niż 0,5 
części na milion pentachlorofenolu. 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 
 

5. Pentachlorofenol, tetrachlorofenol i 2,4,6-trichlorofenol  
 

W przypadku wyrobów wykonanych z bawełny lub innych naturalnych 
włókien celulozowych produkt końcowy nie może zawierać więcej niż 0,05 
części na milion pentachlorofenolu. 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 
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6. Środki zmiękczające na bazie ftalanów 
 
W przypadku wyrobów użytkowanych w bezpośrednim kontakcie ze skórą 
produkt końcowy nie może zawierać następujących środków 
zmiękczających na bazie ftalanów w ilościach przekraczających 0,1 % jego 
masy: 

• DEHP (ftalan bis(2-etyloheksylu)) nr CAS 117-81-7  
• BBP (ftalan benzylu-butylu) nr CAS 85-68-7 
• DBP (ftalan dibutylu) nr CAS 84-74-2  
• DNOP (ftalan-di-n-oktylu) 
• DINP (ftalan di-izononylu) 
• DIDP (ftalan di-izodecylu) 
• DIBP (ftalan diizobutylu)  
• TCEP (fosforan(V) tris(2-chloroetylu))  
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 
 

6. Środki zmiękczające na bazie ftalanów 
 
W przypadku wyrobów użytkowanych w bezpośrednim kontakcie ze skórą 
produkt końcowy nie może zawierać następujących środków 
zmiękczających na bazie ftalanów w ilościach przekraczających 0,1 % jego 
masy: 

• DEHP (ftalan bis(2-etyloheksylu)) nr CAS 117-81-7  
• BBP (ftalan benzylu-butylu) nr CAS 85-68-7 
• DBP (ftalan dibutylu) nr CAS 84-74-2  
• DNOP (ftalan-di-n-oktylu) 
• DINP (ftalan di-izononylu) 
• DIDP (ftalan di-izodecylu) 
• DIBP (ftalan diizobutylu)  
• TCEP (fosforan(V) tris(2-chloroetylu))  

 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 

7. Formaldehyd 
 
Zawartość wolnego lub uwalnianego w wyniku hydrolizy formaldehydu w 
produkcie końcowym nie może przekraczać 70 ppm dla wyrobów 
użytkowanych w bezpośrednim kontakcie ze skórą oraz 300 ppm dla 
wszystkich pozostałych wyrobów. 
 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 

7. Formaldehyd 
 
Zawartość wolnego lub uwalnianego w wyniku hydrolizy formaldehydu w 
produkcie końcowym nie może przekraczać 20 ppm w produktach 
przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci poniżej 3. roku życia, 30 
ppm – dla produktów użytkowanych w bezpośrednim kontakcie ze skórą i 
75 ppm – dla wszystkich pozostałych produktów. 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Inne odpowiednie środki dowodowe również zostaną dopuszczone. 
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8. Metale ciężkie 
 
Ilość kadmu (Cd), chromu (Cr), niklu (Ni), ołowiu (Pb) oraz miedzi (Cu) w 
produkcie końcowym nie może przekraczać: 

• Kadm (Cd): 0,1 ppm 
• Chrom (Cr): 2,0 ppm 
• Nikiel (Ni): 4,0 ppm 
• Ołów (Pb): 1,0 ppm 
Miedź (Cu): 50,0 ppm 
 
 
 
 
 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Dopuszczone zostaną także pozostałe środki dowodowe, takie jak inne 
prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów włókienniczych spełniające 
wyszczególnione kryteria lub dokumentacja techniczna producenta bądź 
sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez uznany organ. 

8. Metale ciężkie 
 
Ilość kadmu (Cd), chromu (Cr), niklu (Ni), ołowiu (Pb) oraz miedzi (Cu) w 
produkcie końcowym nie może przekraczać: 

• Antymon (Sb): 30 ppm 
• Arsen (As): 1,0 ppm (odzież wierzchnia), 0,2 ppm (inne) 
• Kadm (Cd): 0,1 ppm 
• Chrom (Cr): 2,0 ppm (odzież wierzchnia), 1,0 ppm (inne) 
• Chrom VI (Cr-VI): 0,5 ppm 
• Kobalt (Co): 4,0 ppm (odzież wierzchnia), 1,0 ppm (inne) 
• Rtęć(Hg): 0,02 ppm 
• Nikiel (Ni): 4.0 ppm (odzież wierzchnia), 1,0 ppm (inne) 
• Ołów (Pb): 1,0 ppm (odzież wierzchnia), 0,2 ppm (inne) 
• Miedź (Cu): 50,0 ppm (odzież wierzchnia), 25,0 ppm (inne) 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu 1, 
spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. 
Dopuszczone zostaną także pozostałe środki dowodowe, takie jak inne 
prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów włókienniczych spełniające 
wyszczególnione kryteria lub dokumentacja techniczna producenta bądź 
sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez uznany organ. 
 

9. Odporność wybarwień i stabilność wymiarowa 
Produkt musi spełniać następujące minimalne wymagania dotyczące 
trwałości koloru i stabilności wymiarowej: 

9. Odporność wybarwień i stabilność wymiarowa 
Produkt musi spełniać następujące minimalne wymagania dotyczące 
trwałości koloru i stabilności wymiarowej:  

Parametr Kryteria Metoda badania Parametr Kryteria Metoda badania  

9.1  plus/minus 2 % dla Norma ISO 5077 lub 9.1  plus/minus 2 % dla Norma ISO 5077 lub 
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Zmiany wymiarowe 
zachodzące podczas 
prania i suszenia 

zasłon oraz tkanin 
obiciowych, które 
można prać i 
zdejmować.  
 Pomiędzy minus 8 % 
lub plus 4 % dla 
pozostałych wyrobów 
tkanych i trwałych 
wyrobów nietkanych, 
innych wyrobów 
dzianych lub tkanin 
ręcznikowych 
niestrzyżonych. 

równoważna Zmiany wymiarowe 
zachodzące podczas 
prania i suszenia 

zasłon oraz tkanin 
obiciowych, które 
można prać i 
zdejmować.  
 Pomiędzy minus 8 % 
lub plus 4 % dla 
pozostałych wyrobów 
tkanych i trwałych 
wyrobów nietkanych, 
innych wyrobów 
dzianych lub tkanin 
ręcznikowych 
niestrzyżonych. 

równoważna 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z normą 
ISO 5077 lub równoważną. Produkty opatrzone oznakowaniem 
ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki 
dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów 
włókienniczych spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja 
techniczna producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego 
przez uznany organ. 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z normą 
ISO 5077 lub równoważną. Produkty opatrzone oznakowaniem 
ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki 
dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów 
włókienniczych spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja 
techniczna producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego 
przez uznany organ. 

Parametr Kryteria Metoda badania Parametr Kryteria Metoda badania  
9.2  
Odporność 
wybarwień na pranie 

Odporność wybarwień 
kształtuje się co 
najmniej na poziomie 
3-4 w zakresie zmiany 
koloru  

 
i na co najmniej 3-4 
poziomie w 
odniesieniu do 
barwienia. 

Norma ISO 105 C06 
(pranie pojedyncze w 
temperaturze 
oznaczonej na wyrobie 
proszkiem 
nadboranowym) lub 
równoważna 

9.2  
Odporność 
wybarwień na pranie 

Odporność wybarwień 
kształtuje się co 
najmniej na 4 poziomie 
w zakresie zmiany 
koloru  

 
i co najmniej 4 
poziomie w 
odniesieniu do 
barwienia. 

Norma ISO 105 C06 
(pranie pojedyncze w 
temperaturze 
oznaczonej na wyrobie 
proszkiem 
nadboranowym) lub 
równoważna 
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Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane z normą ISO 105 
C06 lub równoważną. Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym 
typu 1, spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za zgodne z 
wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki dowodowe, takie 
jak inne prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów włókienniczych 
spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja techniczna 
producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez uznany 
organ. 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z normą 
ISO 105 C06 lub równoważną. Produkty opatrzone oznakowaniem 
ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także inne odpowiednie środki, 
takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów włókienniczych 
spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja techniczna 
producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez uznany 
organ. 

Parametr Kryteria Metoda badania Parametr Kryteria Metoda badania  
9.3  
Odporność 
wybarwień na 
potliwość (kwasową, 
zasadową) 

Odporność wybarwień 
na potliwość 
(kwasową, zasadową) 
kształtuje się co 
najmniej na poziomie 
3-4 (zmiana koloru 
oraz barwienie). 
 
W przypadku gdy 
tkaniny są koloru 
ciemnego 
(standardowa głębia 
koloru > 1/1) i są 
wykonane z wełny 
regenerowanej lub 
zawierają więcej niż 
20% jedwabiu, 
dopuszcza się poziom 
3. 

Norma ISO 105 E04  
lub równoważna 

9.3  
Odporność 
wybarwień na 
potliwość (kwasową, 
zasadową) 

Odporność wybarwień 
na potliwość 
(kwasową, zasadową) 
kształtuje się co 
najmniej na poziomie 4 
(zmiana koloru oraz 
barwienie).  
 
W przypadku gdy 
tkaniny są koloru 
ciemnego 
(standardowa głębia 
koloru > 1/1) i są 
wykonane z wełny 
regenerowanej lub 
zawierają więcej niż 
20% jedwabiu, 
dopuszcza się poziom 
3 i 4. 
 

Norma ISO 105 E04  
lub równoważna 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z normą 
ISO 105 E04 lub równoważną. Produkty opatrzone oznakowaniem 
ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z normą 
ISO 105 E04 lub równoważną. Produkty opatrzone oznakowaniem 
ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki 
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dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów 
włókienniczych spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja 
techniczna producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego 
przez uznany organ. 

dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów 
włókienniczych spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja 
techniczna producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego 
przez uznany organ. 

Parametr Kryteria Metoda badania Parametr Kryteria Metoda badania  
9.4 
Odporność 
wybarwień na tarcie 
mokre 

Odporność wybarwień 
na tarcie mokre 
kształtuje się co 
najmniej na poziomie 
2-3. 
 
W przypadku drelichu 
barwionego na kolor 
indygo dopuszcza się 
poziom 2. 

Norma ISO 105 X12  
lub równoważna 

9.4 
Odporność 
wybarwień na tarcie 
mokre 

Odporność wybarwień 
na tarcie mokre 
kształtuje się co 
najmniej na poziomie 
3.  
 
W przypadku drelichu 
barwionego na kolor 
indygo dopuszcza się 
poziom 2-3. 
 

Norma ISO 105 X12  
lub równoważna 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z normą 
ISO 105 X12 lub równoważną. Produkty opatrzone oznakowaniem 
ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki 
dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów 
włókienniczych spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja 
techniczna producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego 
przez uznany organ. 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z normą 
ISO 105 X12 lub równoważną. Produkty opatrzone oznakowaniem 
ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki 
dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów 
włókienniczych spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja 
techniczna producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego 
przez uznany organ. 

Parametr Kryteria Metoda badania Parametr Kryteria Metoda badania  
9.5 
Odporność 
wybarwień na tarcie 
suche 

Odporność wybarwień 
na tarcie suche 
kształtuje się co 
najmniej na poziomie 
4. 
 

Norma ISO 105 X12  
lub równoważna 

9.5 
Odporność 
wybarwień na tarcie 
suche 

Odporność wybarwień 
na tarcie mokre 
kształtuje się co 
najmniej na poziomie 
4-5. 
 

Norma ISO 105 X12  
lub równoważna 
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W przypadku drelichu 
barwionego na kolor 
indygo dopuszcza się 
poziom 3-4. 

W przypadku drelichu 
barwionego na kolor 
indygo dopuszcza się 
poziom 4. 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z normą 
ISO 105 X12 lub równoważną. Produkty opatrzone oznakowaniem 
ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki 
dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów 
włókienniczych spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja 
techniczna producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego 
przez uznany organ. 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z normą 
ISO 105 X12 lub równoważną. Produkty opatrzone oznakowaniem 
ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki 
dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania wyrobów 
włókienniczych spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja 
techniczna producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego 
przez uznany organ. 

Parametr Kryteria Metoda badania Parametr Kryteria Metoda badania  
9.6 
Odporność 
wybarwień na światło 
 

W przypadku tkanin 
obiciowych, zasłon lub 
draperii poziom 
odporności na światło 
kształtuje się co 
najmniej na poziomie 
4-5.  
 
W przypadku 
wszystkich pozostałych 
produktów odporność 
na światło kształtuje 
się co najmniej na 
poziomie 4. 
 
W przypadku tkanin 
obiciowych, zasłon lub 
draperii o jasnych 
kolorach (standardowa 
głębia koloru < 1/12) 

Norma ISO 105 B02 
lub równoważna 
 

9.6  
Odporność 
wybarwień na światło 
 

W przypadku tkanin 
obiciowych, zasłon lub 
draperii poziom 
odporności na światło 
kształtuje się co 
najmniej na poziomie 
5.  
 
W przypadku 
wszystkich pozostałych 
produktów odporność 
na światło kształtuje 
się co najmniej na 
poziomie 4-5. 
 
W przypadku tkanin 
obiciowych, zasłon lub 
draperii o jasnych 
kolorach (standardowa 
głębia koloru < 1/12) 

Norma ISO 105 B02 
lub równoważna 
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oraz wykonanych z 
ponad 20 % wełny lub 
innych włókien 
keratynowych, lub 
więcej niż 20 % 
jedwabiu, lub więcej 
niż 20 % lnu lub 
pozostałych włókien 
łykowych dopuszcza 
się poziom 4. 

oraz wykonanych z 
ponad 20 % wełny lub 
innych włókien 
keratynowych, lub 
więcej niż 20 % 
jedwabiu, lub więcej 
niż 20 % lnu lub 
pozostałych włókien 
łykowych dopuszcza 
się poziom 4-5. 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z 
normą ISO 105 BO2 lub równoważną. Produkty opatrzone 
oznakowaniem ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria 
zostaną uznane za zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także 
pozostałe środki dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe 
oznakowania wyrobów włókienniczych spełniające wyszczególnione 
kryteria lub dokumentacja techniczna producenta bądź sprawozdanie z 
badania przeprowadzonego przez uznany organ. 

Weryfikacja: Wszystkie produkty muszą być przebadane zgodnie z 
normą ISO 105 BO2 lub równoważną. Produkty opatrzone 
oznakowaniem ekologicznym typu 1, spełniające wymienione kryteria 
zostaną uznane za zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także 
pozostałe środki dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe 
oznakowania wyrobów włókienniczych spełniające wyszczególnione 
kryteria lub dokumentacja techniczna producenta bądź sprawozdanie z 
badania przeprowadzonego przez uznany organ. 
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KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 
 
1. Bawełnę lub inne włókna naturalne wyprodukowane metodami 

ekologicznymi (patrz nota wyjaśniająca) 
 
Oferenci są zobowiązani do wykazania zawartości wagowej bawełny lub 
innych włókien naturalnych, pochodzących z produkcji ekologicznej, które 
wykorzystano do wytworzenia produktu końcowego. Aby można go było 
uznać za pochodzący z produkcji ekologicznej, surowiec w miejscu 
pochodzenia włókien musi być wyprodukowany zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 834/2007. 
 
Weryfikacja: Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu 
pochodzenia wykorzystanych włókien oraz ekologicznego charakteru 
swojej produkcji, na przykład unijnego logo produkcji ekologicznej lub 
zatwierdzonych krajowych logo produkcji ekologicznej. 
 

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 
 
1. Bawełnę lub inne włókna naturalne wyprodukowane metodami 

ekologicznymi (patrz nota wyjaśniająca) 
 
Oferenci są zobowiązani do wykazania zawartości wagowej bawełny lub 
innych włókien naturalnych, pochodzących z produkcji ekologicznej, które 
wykorzystano do uzyskania produktu końcowego. Aby można go było 
uznać za pochodzący z produkcji ekologicznej, surowiec w miejscu 
pochodzenia włókien musi być wyprodukowany zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 834/2007. 
 
Weryfikacja: Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu 
pochodzenia wykorzystanych włókien oraz ekologicznego charakteru 
swojej produkcji, na przykład unijnego logo produkcji ekologicznej lub 
zatwierdzonych krajowych logo produkcji ekologicznej. 

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 
 

2. Włókna pochodzące z recyklingu 
 
Oferenci są zobowiązani do wykazania zawartości wagowej w produkcie 
włókien pochodzących z recyklingu, tzn. włókien pozyskanych jedynie ze 
ścinków od producentów wyrobów włókienniczych oraz odzieży lub z 
odpadów pokonsumpcyjnych (włókienniczych lub innych). 
 
Weryfikacja: Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu 
pochodzenia włókien pochodzących z recyklingu. 

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 
 

2. Włókna pochodzące z recyklingu 
 
Oferenci są zobowiązani do wykazania zawartości wagowej w produkcie 
włókien pochodzących z recyklingu, tzn. włókien pozyskanych jedynie ze 
ścinków od producentów wyrobów włókienniczych oraz odzieży lub z 
odpadów pokonsumpcyjnych (włókienniczych lub innych). 
 
Weryfikacja: Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu 
pochodzenia włókien pochodzących z recyklingu. 
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Nota wyjaśniająca 
 
Oznakowania ekologiczne typu I lub zgodne z normą ISO 14024 
 
Oznakowania ekologiczne typu I lub ISO 14024 to takie oznakowania, dla których podstawowe kryteria ustalane są przez niezależny organ i które są 
monitorowane w procesie certyfikacji i audytu. Dlatego stanowią wysoce przejrzyste, rzetelne i niezależne źródło informacji. Oznakowania te muszą spełniać 
następujące warunki:  

• wymagania dla oznakowań są oparte na dowodach naukowych  
• oznakowania przyjmowane są z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów, takich jak organy rządowe, konsumenci, producenci, 

dystrybutorzy i organizacje ekologiczne  
• są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. 

 
W ramach zamówień publicznych zamawiający mogą wymagać, aby spełnione były kryteria, na podstawie których wydaje się dane oznakowanie oraz aby 
oznakowanie było stosowane jako jedna z form dowodu zgodności z wymogami. Nie mogą jednak wymagać, aby produkt posiadał oznakowanie ekologiczne. 
Ponadto zamawiający mogą stosować tylko te kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego, które odnoszą się do cech samego produktu, usługi bądź do 
procesu produkcyjnego, a nie do ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem.  
 
Dowody zgodności z wymogami 
 
Jeżeli w ramach weryfikacji kryteriów zezwala się na przyjmowanie innych odpowiednich środków dowodowych, mogą one obejmować dokumentację 
techniczną producenta, sprawozdanie z badań sporządzone przez uznany organ lub inne stosowne dowody. Z technicznego/prawnego punktu widzenia 
instytucja zamawiająca będzie musiała upewnić się w poszczególnych przypadkach, czy przedstawione dowody można uznać za odpowiednie. 
 
Bawełna wyprodukowana metodami ekologicznymi lub inne włókna naturalne oraz włókna pochodzące z recyklingu 
Wymaganie, aby wyroby zawierały określony procent bawełny wyprodukowanej metodami ekologicznymi lub innych włókien naturalnych oraz włókien 
pochodzących z recyklingu, może przyczynić się do znacznego zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko. Należy jednak pamiętać, że podaż tych 
produktów jest nadal ograniczona. Z tego względu kryteria zielonych zamówień publicznych przewidują uwzględnienie tych wymagań nie w ramach 
specyfikacji technicznych, ale kryteriów udzielenia zamówienia. Jednak jeżeli instytucja zamawiająca ustali, w miarę możliwości po przeprowadzeniu analizy 
rynkowej, że rynek ekologicznych/recyklingowych wyrobów włókienniczych jest wystarczająco rozwinięty, możliwe będzie uwzględnienie tych wymagań w 
ramach specyfikacji technicznych poprzez określenie odsetka wyrobów spełniających wspomniane wymagania. Ponadto na etapie udzielania zamówienia 
mogą zostać przyznane punkty za dodatkowy odsetek produktów ekologicznych/poddanych recyklingowi. 



 19 

 
Pestycydy 

1. Wprowadzanie do obrotu i użytkowanie większości wymienionych w tabeli pestycydów jest już zakazane. 
2. Zakazane jest stosowanie pentachlorofenolu w pestycydach w grupie środków ochrony roślin i znacznie ograniczone w innych pestycydach, w tym 

substancjach biobójczych. 
 
Barwniki i koloranty 
 
Ograniczenia dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania niebieskiego barwnika nr 611-070-00-2 są objęte przepisami dyrektywy Komisji 2003/3/WE. 
 
Sugeruje się zastosowanie dodatkowych kryteriów (procesu produkcyjnego oraz dotyczących poszczególnych włókien) na podstawie oznakowania 
ekologicznego UE. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że na rynku istnieje jedynie niewielka liczba produktów opatrzonych ekologicznym oznakowaniem 
unijnym dla wyrobów włókienniczych. Instytucja zamawiająca powinna przeprowadzić analizę rynkową w celu sprawdzenia cen i dostępności produktów 
przed zastosowaniem tych kryteriów w specyfikacjach. Ewentualnie mogą być one stosowane jako kryteria udzielenia zamówienia. 
 
W przypadku gdy następujące włókna stanowią ponad 5 % całkowitej wagi włókien tekstylnych w produkcie, muszą być spełnione odpowiednie kryteria 
oznakowania ekologicznego UE (pełna treść dokumentu zawierającego kryteria dostępna na stronie): 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:PL:PDF 
 

• Akryl (kryterium 1) 
• Bawełna oraz inne naturalne włókna celulozowe (w tym kapok) (kryterium 2). Produkty pochodzące z produkcji ekologicznej zostaną automatycznie 

uznane za zgodne. 
• Elastan (kryterium 3). 
• Len oraz pozostałe włókna łykowe (w tym konopie, juta oraz ramia) (kryterium 4). 
• Wełna potna oraz pozostałe włókna keratynowe (w tym wełna owcza, wielbłądzia, z alpaki i kozia) (kryterium 5). 
• Celulozowe włókna chemiczne (w tym wiskoza, lyocell, włókna acetatowe, miedziowe i triacetatowe) (kryterium 6). 
• Poliamid (kryterium 7). 
• Poliester (kryterium 8). 
• Polipropylen (kryterium 9). 

 



 20 

Weryfikacja: Oferenci muszą dostarczyć wykaz wszystkich włókien, które stanowią więcej niż 5 % całkowitej wagi włókien tekstylnych w produkcie, wraz z 
odpowiednią dokumentacją wykazującą, że stosowne kryteria są spełnione. Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu I, spełniające wymienione 
kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania 
wyrobów włókienniczych spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja techniczna producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego 
przez uznany organ. 
 
Produkty muszą spełniać następujące kryteria wspólnotowego oznakowania ekologicznego dotyczące chemikaliów i metod przetwarzania (pełna treść 
dokumentu zawierającego kryteria dostępna na stronie): 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:PL:PDF 
 

• Środki pomocnicze i wykańczalnicze dla włókien i przędzy (kryterium 10). 
• Chemikalia pomocnicze (kryterium 14). 
• Detergenty, zmiękczacze włókien oraz czynniki kompleksujące (kryterium 15). 
• Środki bielące (kryterium 16). 
• Zanieczyszczenia w barwnikach (kryterium 17). 
• Zanieczyszczenia w pigmentach (kryterium 18). 
• Odprowadzanie ścieków z przetwarzania na mokro (kryterium 27). 

 
Weryfikacja: Oferenci muszą dostarczyć wykaz wszystkich włókien, które stanowią więcej niż 5 % całkowitej wagi włókien tekstylnych w produkcie, wraz z 
odpowiednią dokumentacją wykazującą, że stosowne kryteria są spełnione. Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu I, spełniające wymienione 
kryteria zostaną uznane za zgodne z wymogami. Dopuszczone zostaną także pozostałe środki dowodowe, takie jak inne prywatne lub krajowe oznakowania 
wyrobów włókienniczych spełniające wyszczególnione kryteria lub dokumentacja techniczna producenta bądź sprawozdanie z badania przeprowadzonego 
przez uznany organ. 
 
Kryteria udzielenia zamówienia: Instytucje zamawiające muszą zaznaczyć w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach przetargowych, ile dodatkowych 
punktów zostanie przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów udzielenia zamówienia. Kryteria środowiskowe powinny obejmować ogółem co najmniej 
15 % całkowitej liczby punktów. 
 
 
Kwestie finansowe 
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Badanie kosztów i korzyści zielonych zamówień publicznych przeprowadzone przez Komisję w 2007 r. dotyczyło finansowych skutków zakupu 
ekologicznych (opatrzonych oznakowaniem ekologicznym) środków czystości w sektorze wyrobów włókienniczych, z punktu widzenia analizy zakupu 
odzieży roboczej. 
 
Ponieważ na rynku nie było prawie żadnych produktów posiadających oznakowanie ekologiczne UE, odpowiednich dla instytucji zamawiających w badanym 
obszarze (w rzeczywistości był to tylko jeden dostawca), uzyskanie danych porównawczych było niemożliwe. 
 
Chociaż zakup ekologicznej odzieży w sektorze prywatnym wydaje się być około dwukrotnie droższy, jeden z przykładów zamówień publicznych (policja 
miejska miasta Zurych) wskazuje, że różnice cenowe w przypadku mundurów policyjnych były znikome – prawdopodobnie dlatego, że koszty wykończenia 
tkanin są niższe niż w przypadku tradycyjnych produktów, rekompensując wyższą cenę włókien ekologicznych. 
 
Ponadto przykład Zurychu pokazał, że jakość i komfort użytkowania „zielonej” odzieży są większe niż w przypadku odzieży tradycyjnej. 
 
Ocena cyklu życia 
 
W raporcie zleconym przez Ministerstwo ds. Środowiska, Żywności i Obszarów Wiejskich Wielkiej Brytanii (DEFRA) w kwietniu 2010 r. wykorzystano 
ocenę cyklu życia w celu ustalenia oddziaływania na środowisko włókien tekstylnych w oparciu o wskaźniki zużycia energii, zużycia wody, emisji gazów 
cieplarnianych, ścieków i bezpośredniego użytkowania gruntów. Są one zestawione w poniższej w tabeli: 
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 Zużycie energii  Zużycie wody  Gazy 
cieplarniane  

Ścieki  Bezpośrednie 
użytkowanie 
gruntów  

Zmniejszeni
e 
oddziaływan
ia na 
środowisko  

Akryl  
Nylon  
Poliester/PTT  
Regenerowana 
celuloza 
(wiskoza, 
modal)  
PLA/bawełna/ 
Lyocell  
Wełna  
Naturalne 
włókna łykowe 
(pokrzywy, 
konopie, len)  

Bawełna  
Jedwab  
Nylon  
Regenerowana 
celuloza  
Akryl  
Konopie  
Wełna  
Naturalne włókna 
łykowe  
Poliester  

Nylon  
Poliester  
Lyocell  
PLA  
Wiskoza  
Modal  
Bawełna  
Naturalne włókna 
łykowe  
Wełna  

Wełna  
Regenerowana 
celuloza  
Naturalne włókna 
łykowe  
Nylon  
Poliester  

Wełna  
Ramia  
Bawełna  
Len  
Konopie  
Wiskoza i modal  
Juta  
PLA  
Lyocell  
 

 
 


	1. Definicje i zakres
	2. Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko
	3. Kryteria UE w zakresie zielonych zamówień publicznych dla wyrobów włókienniczych
	Oznakowania ekologiczne typu I lub zgodne z normą ISO 14024
	Dowody zgodności z wymogami

