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Płyty ścienne –  

Karta produktu w ramach ekologicznych zamówień 
publicznych (GPP)  

 
Ekologiczne zamówienia publiczne (GPP) stanowią instrument dobrowolny. Niniejsza karta 
produktu jest podsumowaniem kryteriów GPP opracowanych dla grupy produktów z zakresu 
płyt ściennych. W sprawozdaniu wprowadzającym przedstawiono pełne informacje 
szczegółowe na temat względów, którymi kierowano się przy doborze wspomnianych 
kryteriów, oraz zamieszczono odniesienia do miejsc, w których można znaleźć dalsze 
informacje. Zalecenia dotyczące dokonywania zakupów mają formę dwóch zestawów 
kryteriów: 
• Kryteria podstawowe to kryteria przeznaczone do stosowania przez każdą instytucję 

zamawiającą w poszczególnych państwach członkowskich, obejmujące kluczowe 
czynniki oddziaływania na środowisko w zakresie danego produktu. Zostały opracowane 
tak, aby można je było stosować przy minimalnym dodatkowym wysiłku związanym z 
weryfikacją oraz przy nieznacznych wzrostach kosztów.  

• Kryteria kompleksowe stworzono z myślą o tych zamawiających, którzy pragną zakupić 
najlepsze dostępne na rynku produkty. Mogą one wymagać dodatkowych wysiłków 
związanych z weryfikacją lub nieznacznego wzrostu kosztów w porównaniu z innymi 
produktami pełniącymi takie same funkcje.  

 
 
Wytyczne udzielane w ramach kryteriów podstawowych i kompleksowych dotyczą różnych 
etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowią wyjaśnienie 
najlepszego sposobu zintegrowania kryteriów środowiskowych na każdym etapie: 
 
• Przedmiot zamówienia. Oznacza nazwę przetargu, tj. krótki opis produktu, robót lub 

usług, które mają być dostarczone. 
• Specyfikacje techniczne. Zapewniają przejrzysty, dokładny i pełny opis wymagań i norm, 

z którymi muszą być zgodne towary, roboty lub usługi. Stanowią opis minimalnych 
specyfikacji technicznych, z którymi muszą być zgodne wszystkie oferty. Wyznaczają 
szczególne kryteria środowiskowe, w tym problemy, które należy rozwiązać, i poziomy, 
jakie należy osiągnąć, w odniesieniu do określonych produktów.  

• Kryteria kwalifikacji. Kryteria te opierają się na możliwościach / zdolności oferentów w 
zakresie realizacji zamówień. Pomagają one określić odpowiednich dostawców, na 
przykład w celu dopilnowania, aby dostępny był odpowiednio wyszkolony personel lub 
aby obowiązywały właściwe procedury i polityka w dziedzinie środowiska. 

• Kryteria udzielenia zamówienia. Kryteria udzielenia zamówienia, na podstawie których 
instytucja zamawiająca porównuje oferty i udziela zamówienia. Kryteria udzielenia 
zamówienia nie są kryteriami wyniku pozytywnego/negatywnego, co oznacza, że oferty 
produktów, które nie spełniają tych kryteriów, można nadal uwzględniać przy 
dokonywaniu ostatecznej decyzji, w zależności od ich wyniku uzyskanego na podstawie 
innych kryteriów udzielenia zamówienia.  

• Warunek realizacji zamówienia. Określenie warunków, jakie należy spełnić przy 
wykonaniu zamówienia, na przykład sposobu dostarczenia towarów lub usług, z 
uwzględnieniem informacji lub instrukcji zamieszczanych na produktach, które ma 
zapewnić dostawca. 

 
Należy zauważyć, że wykonawca musi przestrzegać istniejących ram prawnych. 
 
Jeżeli w ramach weryfikacji tych kryteriów zezwala się na stosowanie innych odpowiednich 
środków dowodowych, mogą one obejmować dokumentację techniczną producenta, 
sprawozdanie z badań sporządzone przez uznaną instytucję lub inne odpowiednie dowody. Z 
technicznego/prawnego punktu widzenia instytucja zamawiająca będzie musiała upewnić się 
w poszczególnych przypadkach, czy przedstawione dowody można uznać za odpowiednie. 
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1. Definicja i zakres zastosowania 
 
Do celów niniejszych kryteriów dotyczących ekologicznych zamówień publicznych płyty 
ścienne definiuje się jako płyty umieszczane w pozycji pionowej lub pod kątem (na przykład w 
przebudowach strychu) w budynku, tak że sama płyta nie jest nośna, a jej powierzchnia nie 
stanowi końcowej powierzchni widocznej w ukończonym budynku, tj. zostanie pokryta 
tynkiem, gładzią, farbą, tapetą itp.  
 
Skoncentrowano się na dwóch różnych rodzajach materiałów, z których wykonane są płyty 
ścienne, ponieważ razem materiały te reprezentują praktycznie cały rynek płyt ściennych. Są 
to płyty gipsowo-kartonowe i płyty drewnopochodne. Te dwa materiały traktuje się oddzielnie, 
ponieważ, mimo że ich zastosowania się pokrywają, ich zawartość pod względem materiału 
oraz znaczna część norm, które muszą spełniać, są różne. 
 
Istnieje szereg oznakowań ekologicznych i norm dotyczących płyt ściennych. Niektóre 
obejmują oba materiały, na przykład oznakowanie Nordycki Łabędź (Nordic Swan) w 
odniesieniu do płyt ściennych lub australijskie oznakowanie Dobry Wybór Środowiskowy 
(Good Environmental Choice), podczas gdy inne obejmują tylko jeden z tych materiałów, na 
przykład niemieckie oznakowanie Błękitny Anioł (Blauer Engel) odnosi się do płyt z drewna 
kompozytowego, kanadyjski Ecolabel do płyt gipsowo-kartonowych, a japoński Ecomark do 
płyt drewnopodobnych.  
 
Większość produktów z sektora płyt ściennych jest objęta zakresem dyrektywy w sprawie 
wyrobów budowlanych, a wyroby budowlane objęte tą dyrektywą muszą posiadać 
oznakowanie CE. Oznakowaniu CE towarzyszą szczegółowe informacje techniczne na temat 
określonych wyników tych produktów. 

 
2. Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko 
 
W przypadku płyt ściennych kluczowe czynniki oddziaływania wynikają ze zużycia energii 
podczas produkcji, ze zużycia zasobów naturalnych spowodowanego procesem produkcji, ze 
skutków usuwania, do którego dochodzi wraz z końcem cyklu życia produktu, oraz z 
powstawania odpadów w trakcie instalacji.  
 
Obszarem o największych możliwościach w zakresie oddziaływania na środowisko jest 
minimalizacja odpadów i możliwości recyklingu oraz odchodzenie od wykorzystywania 
składowisk odpadów. W związku z tym w wielu specyfikacjach skoncentrowano się na 
powyższym aspekcie.  
 
Ponadto na wewnętrzne środowisko budynku mają wpływ gazy odlotowe wydzielane ze 
spoiw płyt z drewna w trakcie etapu użytkowania, tj. w czasie, w którym płyty są 
zainstalowane, nawet jeżeli samego wydzielania gazów odlotowych nie uznaje się za czynnik 
oddziaływania na środowisko.  
 
Kluczowe czynniki oddziaływania na 

środowisko 
 Podejście zgodne z zasadami GPP 

 
 

• oddziaływanie materiałów 
wykorzystywanych do 
wykonania płyt ściennych – 
zużycie zasobów; 

 
• oddziaływanie materiałów i 

substancji wykorzystywanych 
przy produkcji, a następnie 
uwalnianych podczas 
użytkowania; 

 

  
• promowanie dobrego 

zarządzania miejscem 
wytwarzania w zakresie 
materiałów (unikanie niszczenia i 
marnowania materiałów); 

• zachęcanie do nabywania 
gipsowo-kartonowych płyt 
ściennych wykonanych z gipsu 
syntetycznego i gipsu 
pochodzącego z recyklingu; 

• zmniejszenie wykorzystania 
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• oddziaływanie energii 
wykorzystywanej na różnych 
etapach produkcji płyt 
ściennych; 

 
 
• oddziaływanie odpadów w 

związku z usuwaniem płyt 
ściennych i pochodzących z 
nich ścinków stanowiących 
odpady przy wycofaniu z 
eksploatacji.  

 

określonych związków 
chemicznych; 

• w miarę możliwości ograniczenie 
do minimum wykorzystania 
energii przy produkcji; 

• promowanie stosowania 
materiałów bezpiecznych dla 
środowiska; 

• zachęcanie do nabywania płyt 
drewnopochodnych wykonanych 
z materiałów z drewna 
pozyskanego zgodnie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju; 

• promowanie systemów 
recyklingu w odniesieniu do 
odpadów budowlanych oraz 
odpadów pochodzących z 
rozbiórki.  

 
 
Należy zauważyć, że kolejność czynników oddziaływania niekoniecznie przekłada się na ich 
kolejność pod względem znaczenia. 
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3. Kryteria GPP dotyczące płyt ściennych wykonanych z płyt gipsowo-
kartonowych  

 
3.1. Kryteria podstawowe GPP dotyczące płyt ściennych wykonanych z płyt 

gipsowo-kartonowych 
 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Zakup płyt ściennych bezpiecznych dla środowiska. 

 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. Papier wykorzystywany do produkcji płyt gipsowo-kartonowych należy pozyskiwać z: 
a. drewna/papieru w 100 % pochodzącego z recyklingu; lub  
b. papieru otrzymywanego z drewna, włókien drzewnych lub cząsteczek drewna 

pozyskiwanych zgodnie z prawem z lasów.  
 

Weryfikacja a: dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, w której potwierdza się, że 
zastosowany papier lub drewno w 100 % pochodzi z recyklingu, tj. z krajowego 
systemu certyfikacji lub systemu certyfikacji UE. 

 
 

Weryfikacja b: legalność pochodzenia drewna/włókien drzewnych można wykazać w 
łańcuchu dowodowym w ramach obowiązującego systemu ustalania pochodzenia. 
Wspomniane dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez osobę trzecią, 
często w ramach ISO 9000 lub ISO 14000 bądź systemu zarządzania EMAS. 

 
Certyfikaty łańcucha dowodowego dla drewna/włókien drzewnych posiadających 
certyfikat FSC[2] , PEFC[3] lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe 
również zostaną uznane za dowód zgodności. Jeżeli drewno/włókna drzewne 
pochodzą z państwa, które podpisało dobrowolną umowę o partnerstwie z UE, jako 
dowód legalności[4] można przedstawić licencję FLEGT. Do innych akceptowalnych 
środków dowodowych zalicza się odpowiedni ważny certyfikat CITES lub jakiekolwiek 
inne równoważne i możliwe do zweryfikowania środki, takie jak stosowanie systemu 
zasad należytej staranności. W przypadku materiału pierwotnego, nieposiadającego 
certyfikatu, oferenci wskazują rodzaje (gatunki), ilości i pochodzenie drewna/włókien 
drzewnych, łącznie z oświadczeniem o ich legalności. Dzięki temu możliwa będzie 
identyfikacja drewna/włókien drzewnych na całej długości łańcucha produkcji: od lasu 
do produktu. 
 

2. W zawartości gipsu przynajmniej 2 % musi stanowić płyta gipsowa pochodząca z 
recyklingu (według wagi, w oparciu o średnią roczną, z wyłączeniem gipsu 
uzyskiwanego z instalacji odsiarczania spalin (FGD)). Oferty, w których możliwy jest 
wyższy udział procentowy, powinny być wybierane w pierwszej kolejności. 

 
Weryfikacja: należy przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że powyższe 
kryterium zostało spełnione. Na przykład, dostarczając dokumentację kontroli jakości 
lub dokumentację produkcyjną. 

                                                 
2 FSC (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, ang. Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
3 PEFC (Program Zatwierdzania Certyfikacji Lasów, ang. Programme for the Endorsement of Forest Certification): 
http://www.pefc.org/internet/html  
4 Plan działań FLEGT (plan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa) został przyjęty 
przez UE w 2003 r. Plan działań przedstawia w zarysie szereg środków na rzecz zapobiegania nielegalnemu pozyskiwaniu drewna w 
krajach rozwijających się. W planie określono system licencjonowania drewna w celu zagwarantowania legalności przywożonych 
produktów drewnianych. Aby otrzymać licencję, niezbędne jest podpisanie dobrowolnych umów o partnerstwie pomiędzy krajami 
produkującymi drewno oraz UE. Produkty drewniane wyprodukowane w sposób legalny w krajach partnerskich, które podpisały 
dobrowolne umowy o partnerstwie, otrzymają licencję poświadczającą legalność produkcji; więcej informacji znajduje się pod 
adresem: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Dodatkowe punkty zostaną przyznane: 

1. Proporcjonalnie do zwiększonego udziału procentowego gipsu pochodzącego z 
recyklingu w nabywanej płycie gipsowo-kartonowej.  

 
Weryfikacja: należy przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że powyższe 
kryterium zostało spełnione. Na przykład, dostarczając dokumentację zawierającą 
dowód wkładu pochodzącego z recyklingu.  
 

2. Papier wykorzystywany w produkcji płyt gipsowo-kartonowych jest otrzymywany z 
drewna, włókien drzewnych lub cząsteczek drewna pozyskiwanych z lasów, które 
zweryfikowano jako zarządzane w sposób zrównoważony, tak aby umożliwić 
wdrażanie zasad i środków mających na celu zapewnienie zrównoważonej 
gospodarki leśnej, pod warunkiem że wspomniane kryteria charakteryzują produkt i 
są dla niego właściwe.  
 
W Europie zasady i środki określone wyżej odpowiadają przynajmniej zasadom i 
środkom określonym w ogólnoeuropejskich wytycznych dla szczebla operacyjnego w 
sprawie zrównoważonej gospodarki leśnej, przyjętym w Lizbonie w ramach 
konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (w dniach 2–4 
czerwca 1998 r.). Poza Europą odpowiadają one przynajmniej Zasadom Leśnym 
przyjętym podczas szczytu Ziemi (Rio de Janeiro, czerwiec 1992 r.), oraz w 
stosownych przypadkach kryteriom lub wytycznym w sprawie zrównoważonej 
gospodarki leśnej, przyjętym w ramach stosownych inicjatyw międzynarodowych i 
regionalnych (Międzynarodowej Organizacji Drewna Tropikalnego (ITTO), Procesu 
Montrealskiego, Procesu Tarapoto, inicjatywy dotyczącej strefy suchej Afryki 
UNEP/FAO). 
 
Weryfikacja: dopuszczalne dowody na zrównoważone pozyskiwanie drewna mogą 
być dostarczane przy wykorzystaniu obowiązującego systemu ustalania pochodzenia. 
Wspomniane dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez osobę trzecią, 
często w ramach ISO 9000 lub ISO 14000, bądź systemu zarządzania EMAS. 
Certyfikaty łańcucha dowodowego dla włókien drzewnych posiadających certyfikat 
FSC, PEFC lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe również zostaną 
uznane za dowód zgodności. 

 
 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Należy udostępnić informacje na temat materiałów do powlekania płyt ściennych, 
takich jak rodzaje farb, które nie utrudnią recyklingu lub kierowania do dalszej obróbki 
płyt gipsowo-kartonowych po wycofaniu z eksploatacji. 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 

 
2. Odpowiednie i dopuszczalne informacje dla użytkowników, przedstawiające zasady 
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obsługi, procedury montażowe, zastosowania powierzchniowej obróbki, metody 
recyklingu lub usuwania, dostarcza się wraz z produktem bądź umieszcza się na 
opakowaniu lub na etykietach. 
 
Weryfikacja: zgodność z tymi wymogami należy wykazać, dostarczając przykładowe 
etykiety, opakowania oraz informacje z punktów sprzedaży. Uznane zostaną również 
inne odpowiednie środki dowodowe. 

 
3. Oferent musi wykazać, że przedsiębiorca budowlany odpowiedzialny za 

zamontowanie płyt ściennych stosuje skuteczne strategie i procedury, aby zapewnić 
odpowiednie zagospodarowanie odpadów montażowych, tj. ścinków, odpadów 
powstałych w wyniku przycinania, zniszczonych płyt itp., w zrównoważony sposób, 
np. poprzez odzyskiwanie, recykling lub odchodzenie od wykorzystywania składowisk 
odpadów, w miarę możliwości stosując odpowiedni program zbiórki. 

 
Weryfikacja: dopuszczalne środki dowodowe obejmują certyfikaty EMAS i ISO 14001 
lub równoważne certyfikaty wystawione przez instytucje działające zgodnie z prawem 
wspólnotowym bądź zgodnie z odpowiednimi europejskimi lub międzynarodowymi 
normami dotyczącymi certyfikacji, w oparciu o normy zarządzania środowiskiem. 
Uznane zostaną również inne odpowiednie środki dowodowe. 

 
Kryteria kompleksowe GPP dotyczące płyt ściennych wykonanych z płyt 
gipsowo-kartonowych 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Zakup płyt ściennych bezpiecznych dla środowiska. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. Papier wykorzystywany do produkcji płyt gipsowo-kartonowych należy pozyskiwać z: 
a. drewna/papieru w 100 % pochodzącego z recyklingu; lub  
b. papieru otrzymywanego z drewna, włókien drzewnych lub cząsteczek drewna 

pozyskiwanych zgodnie z prawem z lasów. 
 

Weryfikacja a: dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, w której potwierdza się, że 
zastosowany papier lub drewno w 100 % pochodzi z recyklingu, tj. z krajowego 
systemu certyfikacji lub systemu certyfikacji UE. 
 
Weryfikacja b: legalność pochodzenia drewna/włókien drzewnych można wykazać w 
łańcuchu dowodowym w ramach obowiązującego systemu ustalania pochodzenia. 
Wspomniane dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez osobę trzecią, 
często w ramach ISO 9000 lub ISO 14000 bądź systemu zarządzania EMAS. 

Certyfikaty łańcucha dowodowego dla drewna/włókien drzewnych posiadających 
certyfikat FSC[2], PEFC[3] lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe również 
zostaną uznane za dowód zgodności. Jeżeli drewno/włókna drzewne pochodzą z 
państwa, które podpisało dobrowolną umowę o partnerstwie z UE, jako dowód 
legalności[4 można przedstawić licencję FLEGT. Do innych akceptowalnych środków 
dowodowych zalicza się odpowiedni ważny certyfikat CITES lub jakiekolwiek inne 
równoważne i możliwe do zweryfikowania środki, takie jak stosowanie systemu zasad 
należytej staranności. W przypadku materiału pierwotnego, nieposiadającego 
certyfikatu, oferenci wskazują typy (gatunki), ilości i pochodzenie drewna/włókien 
drzewnych, łącznie z oświadczeniem o ich legalności. Dzięki temu możliwa będzie 
identyfikacja drewna/włókien drzewnych na całej długości łańcucha produkcji: od lasu 
do produktu. 

2. W zawartości gipsu przynajmniej 2 % musi stanowić płyta gipsowa pochodząca z 
recyklingu (według wagi, w oparciu o średnią roczną, z wyłączeniem gipsu 
uzyskiwanego z instalacji odsiarczania spalin (FGD)). Oferty, w których możliwy jest 
wyższy udział procentowy, powinny być wybierane w pierwszej kolejności. 

 
Weryfikacja: należy przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że powyższe 
kryterium zostało spełnione. Na przykład, dostarczając dokumentację kontroli jakości 
lub dokumentację produkcyjną. 

 
3. Jeżeli płyty zawierają materiał potencjalnie promieniotwórczy (np. z produktów 

żużlowych, popiół powstały w wyniku opalania węglem, fosfogips), należy wykazać, 
że współczynnik gamma (my) lub współczynnik aktywności (I1) jest mniejszy od 1. 

 
Substancje promieniotwórcze zawarte w materiale, z którego wykonane są płyty, 
wyraża się jako współczynnik gamma/współczynnik aktywności zgodnie z:  

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0  
Współczynnik dla radu nie może przekroczyć: CRa/100 = 1,0 
 
W powyższym wzorze CK, CRa i CTh oznaczają odpowiednio stężenie potasu-40, 
radu-226 i toru-232, wyrażone w bekerelach na kilogram (Bq/kg) materiału. 1 % 

                                                 
2 FSC (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, ang. Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
3 PEFC (Program Zatwierdzania Certyfikacji Lasów, ang. Programme for the Endorsement of Forest Certification): 

http://www.pefc.org/internet/html  
4 Plan działań FLEGT (plan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa) został przyjęty 
przez UE w 2003 r. Plan działań przedstawia w zarysie szereg środków na rzecz zapobiegania nielegalnemu pozyskiwaniu drewna w 
krajach rozwijających się. W planie określono system licencjonowania drewna w celu zagwarantowania legalności przywożonych 
produktów drewnianych. Aby otrzymać licencję, niezbędne jest podpisanie dobrowolnych umów o partnerstwie pomiędzy krajami 
produkującymi drewno oraz UE. Produkty drewniane wyprodukowane w sposób legalny w krajach partnerskich, które podpisały 
dobrowolne umowy o partnerstwie, otrzymają licencję poświadczającą legalność produkcji; więcej informacji znajduje się pod 
adresem: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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potasu odpowiada 310 Bq/kg potasu-40, 1 ppm uranu odpowiada 12,3 Bq/kg radu-
226 i 1 ppm toru z 4,0 Bq/kg toru-232. 
 
Weryfikacja: oferent musi przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że 
powyższe kryterium zostało spełnione. Uznane zostaną również na przykład 
sprawozdania z niezależnej analizy laboratoryjnej lub jakiekolwiek inne odpowiednie 
dowody. 

 
4. Płyty gipsowo-kartonowe jako produkt końcowy nie mogą zawierać żadnego produktu 

chemicznego zaklasyfikowanego jako: 
 

• rakotwórczy (R40, R45, R49), 
• mutagenny (R46, R68),  
• działający szkodliwie lub toksycznie na układ rozrodczy (R60, R61, R62, 

R63),  
• toksyczny (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, 
podano następujące zwroty określające zagrożenie odnoszące się do powyższych 
oznaczeń ryzyka. W zwykłych warunkach użytkowania z produktu końcowego nie 
będą się wydzielać ani nie będą wypłukiwane żadne substancje ani preparaty 
zaklasyfikowane według poniższych zwrotów określających zagrożenie: 

• rakotwórcze (rakotwórcze kategorie 1A, 1B oraz 2: H350, H350i, H351); 
• mutagenne i powodujące dziedziczne wady genetyczne (mutagenne 

kategorie 1B i 2: H340 i H341); 
• działające szkodliwie na układ rozrodczy (działające szkodliwie na 

rozrodczość kategorii 1A, 1B oraz 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, 
H361fd, H360Fd oraz H360Df); 

• toksyczne (ostra toksyczność kategorii 1, 2 i 3: H330, H331, H311, H301, 
H310, H300, toksyczność przewlekła kategorii 2 dla środowiska wodnego: 
H412). 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe, takie jak sprawozdanie z niezależnej 
analizy laboratoryjnej lub karta charakterystyki materiału. 

 
5. Płyt gipsowo-kartonowych nie wolno impregnować, etykietować, powlekać ani inaczej 

obrabiać w sposób, który uniemożliwiłby przeprowadzenie recyklingu lub 
kompostowania w Europie.  

 
Weryfikacja: oferent musi przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że to 
kryterium zostało spełnione. Uznane zostaną również na przykład odpowiednie 
certyfikaty badań i karty informacyjne lub jakiekolwiek inne odpowiednie dowody. 
 

 
 

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Dodatkowe punkty zostaną przyznane:  

1. Proporcjonalnie do zwiększonego udziału procentowego gipsu pokonsumpcyjnego 
pochodzącego z recyklingu w nabywanej płycie gipsowo-kartonowej.  

 
LUB 
 
Proporcjonalnie do zwiększonego udziału procentowego gipsu pokonsumpcyjnego 
pochodzącego z recyklingu, w przypadku którego odchodzi się od planów 
producentów dotyczących przejęcia i przekazuje się go do obiektów, gdzie 
przeprowadzany jest proces kompostowania, lub który wykorzystuje się przy produkcji 
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cementu lub w przypadku którego stosuje się inną uznaną metodę obróbki. 
 

 
Weryfikacja: należy przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że powyższe 
kryterium zostało spełnione. Na przykład, dostarczając dokumentację zawierającą 
dowód wkładu pochodzącego z recyklingu.  

 
2. Papier wykorzystywany w produkcji płyt gipsowo-kartonowych jest otrzymywany z 

drewna, włókien drzewnych lub cząsteczek drewna pozyskiwanych z lasów, które 
zweryfikowano jako zarządzane w sposób zrównoważony, tak aby umożliwić 
wdrażanie zasad i środków mających na celu zapewnienie zrównoważonej 
gospodarki leśnej, pod warunkiem że wspomniane kryteria charakteryzują produkt i 
są dla niego właściwe.  
 
W Europie zasady i środki określone wyżej odpowiadają przynajmniej zasadom i 
środkom określonym w ogólnoeuropejskich wytycznych dla szczebla operacyjnego w 
sprawie zrównoważonej gospodarki leśnej, przyjętym w Lizbonie w ramach 
konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (w dniach 2–4 
czerwca 1998 r.). Poza Europą odpowiadają one przynajmniej Zasadom Leśnym 
przyjętym podczas szczytu Ziemi (Rio de Janeiro, czerwiec 1992 r.), oraz w 
stosownych przypadkach kryteriom lub wytycznym w sprawie zrównoważonej 
gospodarki leśnej, przyjętym w ramach stosownych inicjatyw międzynarodowych i 
regionalnych (Międzynarodowej Organizacji Drewna Tropikalnego (ITTO), Procesu 
Montrealskiego, Procesu Tarapoto, inicjatywy dotyczącej strefy suchej Afryki 
UNEP/FAO). 
 
Weryfikacja: dopuszczalne dowody na zrównoważone pozyskiwanie drewna mogą 
być dostarczane przy wykorzystaniu obowiązującego systemu ustalania pochodzenia. 
Wspomniane dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez osobę trzecią, 
często w ramach ISO 9000 lub ISO 14000 bądź systemu zarządzania EMAS. 
Certyfikaty łańcucha dowodowego dla włókien drzewnych posiadających certyfikat 
FSC, PEFC lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe również zostaną 
uznane za dowód zgodności. 

 
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Należy udostępnić informacje na temat materiałów do powlekania płyt ściennych, 
takich jak rodzaje farb, które nie utrudnią recyklingu lub kierowania do dalszej obróbki 
płyt kartonowo-gipsowych po wycofaniu z eksploatacji. 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

2. Odpowiednie i dopuszczalne informacje dla użytkowników, przedstawiające zasady 
obsługi, procedury instalacyjne, zastosowania powierzchniowej obróbki, metody 
recyklingu lub usuwania, dostarcza się wraz z produktem bądź umieszcza się na 
opakowaniu lub na etykietach. 
 
Weryfikacja: zgodność z tymi wymogami należy wykazać , dostarczając przykładowe 
etykiety, opakowania oraz informacje z punktów sprzedaży. Uznane zostaną również 
inne odpowiednie środki dowodowe. 

 
3. Oferent musi wykazać, że przedsiębiorca budowlany odpowiedzialny za 

zamontowanie płyt ściennych stosuje skuteczne strategie i procedury, aby zapewnić 
odpowiednie zagospodarowanie odpadów montażowych, tj. ścinków, odpadów 
powstałych w wyniku przycinania, zniszczonych płyt itp., w zrównoważony sposób, 
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np. poprzez odzyskiwanie, recykling lub odchodzenie od wykorzystywania składowisk 
odpadów, w miarę możliwości stosując odpowiedni program zbiórki. 

 
Weryfikacja: dopuszczalne środki dowodowe obejmują certyfikaty EMAS i ISO 14001 
lub równoważne certyfikaty wystawione przez instytucje działające zgodnie z prawem 
wspólnotowym bądź zgodnie z odpowiednimi europejskimi lub międzynarodowymi 
normami dotyczącymi certyfikacji, w oparciu o normy zarządzania środowiskiem. 
Uznane zostaną również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

 
3.2. Noty wyjaśniające 
 

Instytucja zamawiająca uwzględnia sytuację panującą na miejscu oraz ocenia, czy konieczne 
jest zastosowanie specjalnych płyt, na przykład płyt o zwiększonej odporności na wilgoć. 
 
Produkcja płyt gipsowo-kartonowych musi być zgodna z europejskimi, krajowymi i 
regionalnymi przepisami i normami w zakresie emisji do atmosfery pochodzących z procesów 
produkcji, w szczególności w odniesieniu do pyłów, dwutlenku siarki, oraz w zakresie zrzutów 
do wód, w tym zawiesiny cząstek stałych i chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT).  
 
Instytucja zamawiająca może zwrócić się o włączenie warunku realizacji zamówienia, aby 
zapewnić ograniczenie do minimum ilości odpadów z okładziny tynkowej (ze ścinków, płyt 
zniszczonych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, niewłaściwego 
przechowywania itp.).  
  
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. Środowiskowe kryteria udzielenia zamówienia powinny 
łącznie składać się na co najmniej 10 % – 15 % całkowitej liczby możliwych do uzyskania 
punktów. 
 
Opakowanie 

 
W art. 3 dyrektywy 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych, opakowania definiuje się jako: 

 
wszystkie wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do 
przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji wszelkich towarów, 
od surowców do produktów przetworzonych, od producenta do użytkownika lub 
konsumenta. Wyroby „niezwrotne” przeznaczone do tych samych celów uważa się 
również za opakowania. 

 
Stopień, w jakim opakowanie stanowi ważny czynnik środowiskowy w przypadku danego 
produktu, zależy od szeregu zmiennych, w tym od długości życia produktu i materiału, z 
którego zostało wykonane opakowanie. Na przykład w przypadku produktów o niskiej 
trwałości istnieje większe prawdopodobieństwo, że opakowanie będzie miało istotne 
znaczenie, niż w przypadku produktów o wysokiej trwałości. Podobnie istnieje mniejsze 
prawdopodobieństwo, że opakowanie będzie istotne dla cyklu życia w przypadku produktu 
wykorzystującego energię.  
 
Jeżeli instytucja zamawiająca uważa, że opakowanie stanowi istotną kwestię, może zwrócić 
się do potencjalnych dostawców o udzielenie informacji w celu uzyskania potwierdzenia, że 
wzięli oni pod uwagę oddziaływanie przedstawionego przez nich opakowania na środowisko 
oraz że postępują zgodnie z polityką instytucji zamawiającej.  
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4. Kryteria GPP dotyczące płyt ściennych wykonanych z płyt 
drewnopochodnych 

 
4.1. Kryteria podstawowe GPP dotyczące płyt ściennych 

drewnopochodnych 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Zakup płyt ściennych bezpiecznych dla środowiska. 

 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. Stosowane drewno pierwotne musi pochodzić z legalnych źródeł.  
 

Weryfikacja: legalność pochodzenia drewna/włókien drzewnych można wykazać w 
łańcuchu dowodowym w ramach obowiązującego systemu ustalania pochodzenia. 
Wspomniane dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez osobę trzecią, 
często w ramach ISO 9000 lub ISO 14000 bądź systemu zarządzania EMAS. 

Certyfikaty łańcucha dowodowego dla drewna/włókien drzewnych posiadających 
certyfikat FSC[2], PEFC[3] lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe również 
zostaną uznane za dowód zgodności. Jeżeli drewno/włókna drzewne pochodzą z 
państwa, które podpisało dobrowolną umowa o partnerstwie z UE, jako dowód 
legalności można przedstawić licencję FLEGT[4]. Do innych akceptowalnych środków 
dowodowych zalicza się odpowiedni ważny certyfikat CITES lub jakiekolwiek inne 
równoważne i możliwe do zweryfikowania środki, takie jak stosowanie systemu zasad 
należytej staranności. W przypadku materiału pierwotnego, nieposiadającego 
certyfikatu, oferenci wskazują rodzaje (gatunki), ilości i pochodzenie drewna/włókien 
drzewnych, łącznie z oświadczeniem o ich legalności. Dzięki temu możliwa będzie 
identyfikacja drewna/włókien drzewnych na całej długości łańcucha produkcji: od lasu 
do produktu. 

2. W przypadku płyt z drewna, do których stosuje się substancje wiążące zawierające 
formaldehyd, nie może zostać przekroczony dopuszczalny poziom emisji klasy E1 dla 
formaldehydu zgodnie z normą EN13986 – 0,13 mg / m3 powietrza (lub 0,1ppm). 
Dotyczy to również płyt powlekanych i powlekania wstępnego1.  

 
Weryfikacja: oferent musi przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że 
powyższe kryterium zostało spełnione. Uznane zostaną również na przykład 
sprawozdania z niezależnej analizy laboratoryjnej lub jakiekolwiek inne odpowiednie 
dowody. 

 
 
 
                                                 
2] FSC (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, ang. Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en. 
3] PEFC (Program Zatwierdzania Certyfikacji Lasów, ang. Programme for the Endorsement of Forest Certification): 
http://www.pefc.org/internet/html 
4] Plan działań FLEGT (plan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa) został przyjęty 
przez UE w 2003 r. Plan działań przedstawia w zarysie szereg środków na rzecz zapobiegania nielegalnemu pozyskiwaniu drewna w 
krajach rozwijających się. W planie określono system licencjonowania drewna w celu zagwarantowania legalności przywożonych 
produktów drewnianych. Aby otrzymać licencję, niezbędne jest podpisanie dobrowolnych umów o partnerstwie pomiędzy krajami 
produkującymi drewno oraz UE. Produkty drewniane wyprodukowane w sposób legalny w krajach partnerskich, które podpisały 
dobrowolne umowy o partnerstwie, otrzymają licencję poświadczającą legalność produkcji; więcej informacji znajduje się pod 
adresem: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
1 Norma EN 13986 dotyczy oznakowania CE dla płyt drewnopochodnych do stosowania w budownictwie. Wymagania dotyczące 
badań dla klasy emisji formaldehydu E1 zostały wymienione w załączniku B do powyższej normy. Klasa E1 dopuszcza co najwyżej 8 
mg formaldehydu na 100 g płyty suszonej w piecu dla niepowlekanych płyt wiórowych, OSB i MDF na podstawie metody badawczej 
EN 120 oraz co najwyżej 3,5 mg/m2h uwalnianego formaldehydu dla wszystkich pozostałych rodzajów płyt na podstawie metody 
badawczej EN 717-2. 
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KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

1. Proporcję (%) drewna, które pochodzi z recyklingu lub jest ponownie używane. Im 
większy jest ten odsetek, tym więcej punktów można otrzymać.  

 
Weryfikacja: oferenci muszą dostarczyć podpisane oświadczenie określające, w 
jakim stopniu produkty mogą spełnić to kryterium. Uznane zostaną również inne 
odpowiednie środki dowodowe. 
 

2. Produkt końcowy wykonany z drewna, włókien drzewnych lub cząsteczek drewna 
pochodzących z lasów, które zweryfikowano jako zarządzane w sposób 
zrównoważony, tak aby umożliwić wdrażanie zasad i środków mających na celu 
zapewnienie zrównoważonej gospodarki leśnej, pod warunkiem że wspomniane 
kryteria charakteryzują produkt i są dla niego właściwe.  
 
W Europie zasady i środki określone wyżej odpowiadają przynajmniej zasadom i 
środkom określonym w ogólnoeuropejskich wytycznych dla szczebla operacyjnego w 
sprawie zrównoważonej gospodarki leśnej, przyjętym w Lizbonie w ramach 
konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (w dniach 2–4 
czerwca 1998 r.). Poza Europą odpowiadają one przynajmniej Zasadom Leśnym 
przyjętym podczas szczytu Ziemi (Rio de Janeiro, czerwiec 1992 r.) oraz w 
stosownych przypadkach kryteriom lub wytycznym w sprawie zrównoważonej 
gospodarki leśnej przyjętym w ramach odpowiednich inicjatyw międzynarodowych i 
regionalnych (Międzynarodowej Organizacji Drewna Tropikalnego (ITTO), Procesu 
Montrealskiego, Procesu Tarapoto, inicjatywy dotyczącej strefy suchej Afryki 
UNEP/FAO). 
 
Weryfikacja: dopuszczalne dowody na zrównoważone pozyskiwanie drewna mogą 
być dostarczane przy wykorzystaniu obowiązującego systemu ustalania pochodzenia. 
Wspomniane dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez osobę trzecią, 
często w ramach ISO 9000 lub ISO 14000 bądź systemu zarządzania EMAS. 
Certyfikaty łańcucha dowodowego dla drewna/włókien drzewnych posiadających 
certyfikat FSC, PEFC lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe również 
zostaną uznane za dowód zgodności. 

 
 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Należy udostępnić informacje na temat materiałów do powlekania płyt ściennych, 
takich jak rodzaje farb, które nie utrudnią recyklingu lub kierowania do dalszej obróbki 
płyt drewnopochodnych po wycofaniu z eksploatacji. 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

2. Odpowiednie i dopuszczalne informacje dla użytkowników, przedstawiające zasady 
obsługi, procedury montażowe, zastosowania powierzchniowej obróbki, metody 
recyklingu lub usuwania, dostarcza się wraz z produktem bądź umieszcza się na 
opakowaniu lub na etykietach. 

 
Weryfikacja: zgodność z tymi wymogami należy wykazać, dostarczając przykładowe 
etykiety, opakowania oraz informacje z punktów sprzedaży. Uznane zostaną również 
inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

3. Oferent musi wykazać, że przedsiębiorca budowlany odpowiedzialny za 
zamontowanie płyt ściennych stosuje skuteczne strategie i procedury, aby zapewnić 
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odpowiednie zagospodarowanie odpadów montażowych w zrównoważony sposób, 
np. poprzez recykling lub ograniczenie składowania odpadów na wysypiskach, jeżeli 
jest to możliwe. 
 
Weryfikacja: dopuszczalne środki dowodowe obejmują certyfikaty EMAS i ISO 14001 
lub równoważne certyfikaty wystawione przez instytucje działające zgodnie z prawem 
wspólnotowym bądź zgodnie z odpowiednimi europejskimi lub międzynarodowymi 
normami dotyczącymi certyfikacji, w oparciu o normy zarządzania środowiskiem. 
Uznane zostaną również inne odpowiednie środki dowodowe. 

 
 

 
 
 
4.2. Kryteria kompleksowe GPP dotyczące płyt ściennych 

wykonanych z płyt drewnopochodnych 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Zakup płyt ściennych bezpiecznych dla środowiska. 

 
 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. Stosowane drewno pierwotne musi pochodzić z legalnych źródeł.  
 

Weryfikacja: legalność pochodzenia drewna/włókien drzewnych można wykazać w 
łańcuchu dowodowym w ramach obowiązującego systemu ustalania pochodzenia. 
Wspomniane dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez osobę trzecią, 
często w ramach ISO 9000 lub ISO 14000 bądź systemu zarządzania EMAS. 
Certyfikaty łańcucha dowodowego dla drewna/włókien drzewnych posiadających 
certyfikat FSC[2] lub PEFC[3] lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe 
również zostaną uznane za dowód zgodności. Jeżeli drewno/włókna drzewne 
pochodzą z państwa, które podpisało dobrowolną umowa o partnerstwie z UE, jako 
dowód legalności można przedstawić licencję FLEGT[4]. Do innych akceptowalnych 
środków dowodowych zalicza się odpowiedni ważny certyfikat CITES lub jakiekolwiek 
inne równoważne i możliwe do zweryfikowania środki, takie jak stosowanie systemu 
zasad należytej staranności. W przypadku materiału pierwotnego, nieposiadającego 
certyfikatu, oferenci wskazują rodzaje (gatunki), ilości i pochodzenie drewna/włókien 
drzewnych, łącznie z oświadczeniem o ich legalności. Dzięki temu możliwa będzie 
identyfikacja drewna/włókien drzewnych na całej długości łańcucha produkcji: od lasu 
do produktu. 

2. W przypadku płyt z drewna, do których stosuje się substancje wiążące zawierające 
formaldehyd, poziomy powinny być lepsze niż w przypadku klasy E1 dla 
formaldehydu zgodnie z normą EN13986. Dotyczy to również płyt powlekanych i 
powlekania wstępnego.  

                                                 
2] FSC (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, ang. Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en. 
3] PEFC (Program Zatwierdzania Certyfikacji Lasów, ang. Programme for the Endorsement of Forest Certification): 
http://www.pefc.org/internet/html 
4] Plan działań FLEGT (plan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa) został przyjęty 
przez UE w 2003 r. Plan działań przedstawia w zarysie szereg środków na rzecz zapobiegania nielegalnemu pozyskiwaniu drewna w 
krajach rozwijających się. W planie określono system licencjonowania drewna w celu zagwarantowania legalności przywożonych 
produktów drewnianych. Aby otrzymać licencję, niezbędne jest podpisanie dobrowolnych umów o partnerstwie pomiędzy krajami 
produkującymi drewno oraz UE. Produkty drewniane wyprodukowane w sposób legalny w krajach partnerskich, które podpisały 
dobrowolne umowy o partnerstwie, otrzymają licencję poświadczającą legalność produkcji; więcej informacji znajduje się pod 
adresem: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
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Weryfikacja: oferent musi przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że 
powyższe kryterium zostało spełnione. Uznane zostaną również na przykład 
sprawozdania z niezależnej analizy laboratoryjnej lub jakiekolwiek inne odpowiednie 
dowody. 
 

3. Dopuszczalna zawartość wolnego formaldehydu w klejach do płyt ze sklejki lub płyt z 
laminatu drzewnego może wynosić do 0,5 % w/w.  

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe, takie jak sprawozdanie z niezależnej 
analizy laboratoryjnej. 
 

 
4. W przypadku płyt z drewna kompozytowego, w których skład wchodzą substancje 

wiążące zawierające fenol, stężenie fenolu nie może przekraczać 14µg/m³ w 
pomieszczeniu, gdzie przeprowadzane jest badanie.  

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe, takie jak sprawozdanie z niezależnej 
analizy laboratoryjnej. 

 
5. Płyty z drewna kompozytowego zawierające substancje wiążące na bazie PMDI 

(polimerycznego diizocyjanianu difenylometanu) nie mogą wydzielać powyżej 1µg/m³ 
(stężenie wykrywalne) monomerycznego MDI (metylenodifenylo diizocyjanianu). 
 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe, takie jak sprawozdanie z niezależnej 
analizy laboratoryjnej. 
 

 
6. Produkt końcowy nie może zawierać produktów chemicznych klasyfikowanych jako: 

 
• rakotwórcze (R40, R45, R49); 
• mutagenne (R46, R68);  
• działające szkodliwe lub toksycznie na układ rozrodczy (R60, R61, R62, 

R63);  
• toksyczne (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, 
podano następujące zwroty określające zagrożenie odnoszące się do powyższych 
oznaczeń ryzyka. W zwykłych warunkach użytkowania z produktu końcowego 
przeznaczonego do okien nie będą się wydzielać ani nie będą wypłukiwane żadne 
substancje ani preparaty zaklasyfikowane według poniższych zwrotów określających 
zagrożenie: 

• rakotwórcze (rakotwórcze kategorii 1A, 1B oraz 2: H350, H350i, H351); 
• mutagenne i powodujące dziedziczne wady genetyczne (mutagenne kategorii 

1B oraz 2: H340 i H341); 
• działające szkodliwie na układ rozrodczy (działające szkodliwie na 

rozrodczość kategorii 1A, 1B oraz 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, 
H361fd, H360Fd i H360Df); 

• toksyczne (ostra toksyczność kategorii 1, 2 i 3: H330, H331, H311, H301, 
H310, H300, toksyczność przewlekła kategorii 2 dla środowiska wodnego: 
H412). 
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Poziom zawartości formaldehydu nie może jednak przekraczać poziomu klasy E1 dla 
formaldehydu zgodnie z normą EN13986, tj. 0,065 mg / m3 powietrza (lub 0,05 ppm). 
Jeżeli płyta zawiera pMDI, poziom emisji nie może przekraczać 1µg/m³ (stężenie 
wykrywalne) monomerycznego MDI. 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe, takie jak sprawozdanie z niezależnej 
analizy laboratoryjnej lub karta charakterystyki materiału. 
 

 
 
 
 

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

1. Proporcję (%) drewna, które pochodzi z recyklingu lub jest ponownie używane. Im 
większy jest ten odsetek, tym więcej punktów można otrzymać.  

 
Weryfikacja: oferenci muszą dostarczyć podpisane oświadczenie określające, w 
jakim stopniu produkty mogą spełnić to kryterium. Uznane zostaną również inne 
odpowiednie środki dowodowe. 

 
2. Produkt końcowy wykonany z drewna, włókien drzewnych lub cząsteczek drewna, 

pochodzących z lasów, które zweryfikowano jako zarządzane w sposób 
zrównoważony, tak aby umożliwić wdrażanie zasad i środków mających na celu 
zapewnienie zrównoważonej gospodarki leśnej, pod warunkiem że wspomniane 
kryteria charakteryzują produkt i są dla niego właściwe.  
 
W Europie zasady i środki określone wyżej odpowiadają przynajmniej zasadom i 
środkom określonym w ogólnoeuropejskich wytycznych dla szczebla operacyjnego w 
sprawie zrównoważonej gospodarki leśnej, przyjętym w Lizbonie w ramach 
konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (w dniach 2–4 
czerwca 1998 r.). Poza Europą odpowiadają one przynajmniej Zasadom Leśnym 
przyjętym podczas szczytu Ziemi (Rio de Janeiro, czerwiec 1992 r.) oraz w 
stosownych przypadkach kryteriom lub wytycznym w sprawie zrównoważonej 
gospodarki leśnej przyjętym w ramach odpowiednich inicjatyw międzynarodowych i 
regionalnych (Międzynarodowej Organizacji Drewna Tropikalnego (ITTO), Procesu 
Montrealskiego, Procesu Tarapoto, inicjatywy dotyczącej strefy suchej Afryki 
UNEP/FAO). 
 
Weryfikacja: dopuszczalne dowody na zrównoważone pozyskiwanie drewna mogą 
być dostarczane przy wykorzystaniu obowiązującego systemu ustalania pochodzenia. 
Wspomniane dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez osobę trzecią, 
często w ramach ISO 9000 lub ISO 14000 bądź systemu zarządzania EMAS. 
Certyfikaty łańcucha dowodowego dla włókien drzewnych posiadających certyfikat 
FSC, PEFC lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe również zostaną 
uznane za dowód zgodności. 

 
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Należy udostępnić informacje na temat materiałów do powlekania płyt ściennych, 
takich jak rodzaje farb, które nie utrudnią recyklingu lub kierowania do dalszej obróbki 
płyt drewnopochodnych po wycofaniu z eksploatacji. 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
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również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

2. Odpowiednie i dopuszczalne informacje dla użytkowników, przedstawiające zasady 
obsługi, procedury montażowe, zastosowania powierzchniowej obróbki, metody 
recyklingu lub usuwania, dostarcza się wraz z produktem bądź umieszcza się na 
opakowaniu lub na etykietach. 

 
Weryfikacja: zgodność z tymi wymogami należy wykazać, dostarczając przykładowe 
etykiety, opakowania oraz informacje z punktów sprzedaży. Uznane zostaną również 
inne odpowiednie środki dowodowe. 

 
 

3. Oferent musi wykazać, że przedsiębiorca budowlany odpowiedzialny za 
zamontowanie płyt ściennych stosuje skuteczne strategie i procedury, aby zapewnić 
odpowiednie zagospodarowanie odpadów montażowych w zrównoważony sposób, 
np. poprzez recykling lub ograniczenie składowania odpadów na wysypiskach, jeżeli 
jest to możliwe. 

 
Weryfikacja: dopuszczalne środki dowodowe obejmują certyfikaty EMAS i ISO 14001 
lub równoważne certyfikaty wystawione przez instytucje działające zgodnie z prawem 
wspólnotowym bądź zgodnie z odpowiednimi europejskimi lub międzynarodowymi 
normami dotyczącymi certyfikacji, w oparciu o normy zarządzania środowiskiem. 
Uznane zostaną również inne odpowiednie środki dowodowe, takie jak sprawozdanie 
z niezależnej analizy laboratoryjnej. 
 

 
4.3. Noty wyjaśniające 

 
Instytucja zamawiająca uwzględnia sytuację panującą na miejscu oraz ocenia, czy konieczne 
jest zastosowanie specjalnych płyt, na przykład płyt o zwiększonej odporności na wilgoć. 
 
Pomieszczenie, w którym mają być instalowane płyty, powinno spełniać europejskie, krajowe 
i regionalne wymagania dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach.  
 
Instytucja zamawiająca może zwrócić się o włączenie warunku realizacji zamówienia, aby 
zapewnić ograniczenie do minimum ilości odpadów z okładziny tynkowej (ze ścinków, płyt 
zniszczonych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, niewłaściwego 
przechowywania itp.).  
  
 
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. Środowiskowe kryteria udzielenia zamówienia powinny 
łącznie składać się na co najmniej 10 % – 15 % całkowitej liczby możliwych do zdobycia 
punktów. 
 
 
Opakowanie 
 
W art. 3 dyrektywy 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych opakowania definiuje się jako: 

 
wszystkie wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do 
przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji wszelkich towarów, 
od surowców do produktów przetworzonych, od producenta do użytkownika lub 
konsumenta. Wyroby „niezwrotne” przeznaczone do tych samych celów uważa się 
również za opakowania. 
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Stopień, w jakim opakowanie stanowi ważny czynnik środowiskowy w przypadku danego 
produktu, zależy od szeregu zmiennych, w tym od długości życia produktu i materiału, z 
którego zostało wykonane opakowanie. Na przykład w przypadku produktów o niskiej 
trwałości istnieje większe prawdopodobieństwo, że opakowanie będzie miało istotne 
znaczenie, niż w przypadku produktów o wysokiej trwałości. Podobnie istnieje mniejsze 
prawdopodobieństwo, że opakowanie będzie istotne dla cyklu życia w przypadku produktu 
wykorzystującego energię.  
 
Jeżeli instytucja zamawiająca uważa, że opakowanie stanowi istotną kwestię, może zwrócić 
się do potencjalnych dostawców o udzielenie informacji w celu uzyskania potwierdzenia, że 
wzięli oni pod uwagę oddziaływanie przedstawionego przez nich opakowania na środowisko 
oraz że postępują zgodnie z polityką instytucji zamawiającej.  
 
 
5. Zagadnienia kosztowe 
 
Ściany wewnętrzne to standardowe elementy większości budynków, w szczególności 
budynków użytkowanych jako domy mieszkalne lub miejsca pracy. Płyty ścienne tradycyjnie 
uznawane były za produkty masowe o niskiej wartości, zaś niska wartość przypisywana 
materiałom skutkowała poważnymi zniszczeniami i stratami, a w konsekwencji świadomym 
dokonywaniem nadmiernych zamówień.  
 
Surowce potrzebne do produkcji obydwu rodzajów płyt są zasadniczo tanie, jednak na ceny 
produktów wpływ będą miały rosnące koszty energii oraz konkurencja w odniesieniu do 
surowców w przypadku drewna.  
 
Dostępność tańszego gipsu z odsiarczania spalin (FGD), produktu ubocznego sektora 
energetycznego, który musi być utylizowany, zapewnia stabilność kosztu gipsu po takich 
niskich cenach. Trzej najwięksi producenci okładzin tynkowych w Europie korzystają w 
procesach produkcyjnych z gipsu z odsiarczania spalin2, jednak poziomy zużycia są objęte 
tajemnicą handlową ze względu na reguły konkurencji. 
 
Gips z odsiarczania spalin jest włączany do produktów gipsowych standardowo, jak 
wskazano w sekcji 4.1.1 wprowadzającego sprawozdania technicznego. Nie dokonuje się 
rozróżnienia między źródłami gipsu, a w związku z tym nie dokonuje się również rozróżnienia 
między spełnianiem kryteriów w zakresie ochrony środowiska przez konkretne produkty, 
chociaż liczne odniesienia dotyczą używania gipsu z odzysku, co często oznacza gips z 
odsiarczania spalin. Dlatego też nie jest obecnie możliwe dokonanie rozróżnienia między 
produktami w zakresie okładziny tynkowej według ceny przy potencjalnie ulepszonym profilu 
środowiskowym ze względu na zawartość materiałów odzyskiwanych. Jak wskazano 
powyżej, gips z odsiarczania spalin charakteryzuje się wysoką czystością, zatem można go 
łączyć z gipsem naturalnym o niższym poziomie czystości, którego użycie w innym przypadku 
nie byłoby możliwe. 
 
Podstawowe źródła surowców na płyty drewnopochodne to drobne leśne drewno okrągłe 
(czyli drewno zbyt drobne, aby wykorzystać je jako budulec drewniany), produkty z tartaków 
oraz drewno pokonsumpcyjne i ze źródeł przemysłowych3. Na koszty surowców mają wpływ 
fluktuacje w europejskim i światowym popycie na drewno, będące często skutkiem popytu na 
budulec drewniany oraz poważnych zdarzeń pogodowych. Wpływ na sektor płyt ma również 
rosnąca popularność wykorzystywania drewna pierwotnego do produkcji energii, ponieważ 
stanowi to potencjalne zagrożenie dla dostaw i kosztów drewna.  
 

                                                 
2 „Characterisation of Mineral Wastes, Resources and Processing technologies – Integrated waste management for the production of construction 
material, WRT 177 / WR0115, Case Study: Flue gas desulphurisation (FGD) gypsum in plasterboard manufacture” (Charakterystyka odpadów 
mineralnych, zasobów i technologii przetwarzania – zintegrowane gospodarowanie odpadami w produkcji materiałów budowlanych, WRT 177 / 
WR0115 studium przypadku: gips z odsiarczania spalin (FDG) w produkcji okładzin tynkowych), dr Andrew M Dunster BRE, 
http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf  
3 All Party Parliamentary Group for the Wood Panel Industry (Wielostronna Grupa Parlamentarna Przemysłu Płyt z Drewna), Wlk. 
Brytania, http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/  
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Jeżeli w budynkach nie jest możliwe zastosowanie standardowych dla sektora rozmiarów płyt, 
można zakupić płyty specjalnych rozmiarów w ramach usług na zamówienie. Jak należałoby 
się spodziewać, będzie to bardziej kosztowne niż standardowa usługa i może zostać objęte 
wymogiem złożenia określonej minimalnej wielkości zamówienia, której poziom może być 
znaczny.  
 
W okresie użytkowania płyty będą podlegać zużyciu poprzez użytkowanie pomieszczeń i 
mogą wymagać przeprowadzenia od czasu do czasu ponownej obróbki powierzchni. Można 
to prawdopodobnie osiągnąć przy wykorzystaniu gładzi tynkowej lub wytrzymałego papieru 
na obu rodzajach płyt podczas remontu budynku, co pozwala uniknąć wymiany ściany 
wewnętrznej lub wymiany płyt ściennych.  
 
Na etapie usuwania – podczas montażu lub przy wycofaniu z eksploatacji – rosnące koszty 
składowania oraz stosowane w Unii Europejskiej ograniczenia doprowadzą do wzrostu 
kosztów usuwania. Te zwiększone koszty będą najprawdopodobniej przenoszone na 
nabywców końcowych budynków w ramach ogólnych kosztów budowlanych objętych umową 
i nie będą ponoszone w pełni przez same przedsiębiorstwa budowlane.  
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6. Właściwe prawodawstwo UE i źródła informacji 
 
 
6.1. Prawodawstwo UE 
 
• Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się 
do wyrobów budowlanych.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:PL:HTML 

 
• Dyrektywa Rady 93/68/EWG zmieniająca wiele dyrektyw, w tym dyrektywę 89/106/EWG 

(wyroby budowlane) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:PL:HTML 

 
• Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów zachęca do zmniejszania 

ilości odpadów, recyklingu i odzysku odpadów. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:PL:HTML 

 
• Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów 

cieplarnianych we Wspólnocie. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32003L0087:PL:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf  

 
• Rozporządzenie REACH 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0794:PL:PDF 

 
• Dyrektywa 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z 

przemysłu wydobywczego 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:PL:PDF 

 
• Dyrektywa 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji 

niebezpiecznych 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:PL:HTML 

 
• Rozporządzenie CLP (WE) nr 1272/2008. Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:PL:PDF 
 

• Dyrektywa Rady 94/62/WE w sprawie zmniejszenia ilości opakowań i odpadów 
opakowaniowych. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:PL:HTML 

 
• Decyzja Komisji (97/129/WE) z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiająca system 

identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:PL:HTML 

 
• Dyrektywa 2004/12/WE zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań 

i odpadów opakowaniowych 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:34:32004L0012:PL:PDF 

 
• Dyrektywa ramowa 2008/98/WE w sprawie odpadów  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:PL:PDF 
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• Dyrektywa 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe 
informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z 
energią 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:PL:PDF 

 
• Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:PL:PDF 

 
6.2. Oznakowania ekologiczne oraz inne źródła kryteriów 
 
• Niemiecki Błękitny Anioł (Blauer Engel) 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  
 
• Nordycki Łabędź 

Panels for the building, decorating and furniture industry (Płyty dla przemysłu 
budowlanego, dekoracyjnego i meblarskiego), wersja 4.3, 19 marca 2003 – 31 marca 
2010 r. http://www.svanen.nu/ 
 

• Trust Oznakowania Ekologicznego Nowej Zelandii (ang. New Zealand Ecolabelling 
Trust) 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf  
 

• Dobry Wybór Środowiskowy Australii (ang. Good Environmental Choice Australia) 
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm  
 

• Wybór Środowiskowy Kanady (ang. Environmental Choice Canada) 
Certification Criteria Document CCD-020, Gypsum Wallboard (Kryteria certyfikacji CCD-

020, Płyty ścienne gipsowe)  
 
• Japońska Ekomarka (Japan Ecomark), kategorie produktu nr 123 i 111 

www.ecomark.jp/english  
 

• WRAP Plasterboard Programme (Program płyt gipsowo-kartonowych WRAP) 
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html  
 

• Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 
Nr. ref. 1131 
http://www.iso.org/ 
 

• Europejski Komitet Normalizacyjny  
www.cen.en/cenorm/homepage.htm  

 
 

 
 

 
 

  


