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Meble 

– Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 

 

1 Zakres zastosowania 
 
Meble stanowią szeroką grupę produktów, obejmującą bardzo różne rodzaje wyrobów 
meblarskich (krzesła, stoły, szafy, półki, szafki...), mających rozmaite zastosowania (szkolne, 
biurowe, kuchenne, łazienkowe, do użytkowania na zewnątrz, specjalnego przeznaczenia 
itp.). 
Proponowane kryteria obejmują: 
• Meble do użytkowania we wnętrzach. Kategoria ta obejmuje meble do użytkowania w 

pracy, np. w biurach i szkołach, a także w gospodarstwie domowym. Należą do niej 
wszystkie wolnostojące lub wbudowane wyroby meblarskie, wykorzystywane do 
przechowywania, wieszania, leżenia, siedzenia, wykonywania pracy i spożywania 
posiłków. Kategoria nie obejmuje natomiast elementów budowlanych (takich jak stopnie 
schodów, ściany, listwy profilowe, panele), urządzeń sanitarnych, dywanów, tkanin, 
akcesoriów biurowych ani innych produktów, których podstawowym celem nie jest 
funkcjonowanie w charakterze mebla. 

• Meble do użytkowania na zewnątrz. Kategoria ta obejmuje przede wszystkim ławki, stoły 
i krzesła, z wyłączeniem innych wyrobów, których podstawowym celem nie jest 
funkcjonowanie w charakterze mebla (takich jak latarnie uliczne, parki rowerowe, place 
zabaw itp.). 

 
Proponowane kryteria zostały oparte na istniejących oznakowaniach ekologicznych. 
 
Proponowane kryteria uwzględniają w szczególności materiały, które są na ogół 
wykorzystywane do produkcji mebli: drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa 
sztuczne, materiały wyściółkowe i materiały włókiennicze. 
Zaleca się również kryteria dotyczące wykończenia powierzchni oraz spoiw/klejów 
wykorzystywanych do montażu wyrobów oraz w opakowaniach. 
 
 
 
 
 

2 Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko 
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Oddziaływanie  Podejście zgodne z zasadami GPP 
• Utrata różnorodności biologicznej oraz 

erozja i degradacja gleby, będące 
wynikiem niezrównoważonej 
gospodarki leśnej i nielegalnego 
pozyskiwania drewna 

• Oddziaływanie na krajobraz 
spowodowane działalnością 
wydobywczą 

• Wyczerpywanie zasobów w następstwie 
wykorzystywania zasobów 
nieodnawialnych, na przykład metali, a 
także stosowania ropy naftowej/gazu 
ziemnego do produkcji tworzyw 
sztucznych 

• Emisje CO2 i innych gazów w wyniku 
zużycia energii do produkcji licznych 
materiałów 

• Eutrofizacja wód powierzchniowych i 
gruntowych spowodowana stosowaniem 
substancji niebezpiecznych, które mogą 
być uwalniane w czasie produkcji, 
stosowania lub usuwania,  

• emisje lotnych związków organicznych 
(LZO) w wyniku wykorzystywania 
rozpuszczalników organicznych, 

• Odpady, w tym opakowaniowe, 
powstałe w następstwie pakowania oraz 
zbyt wczesnej wymiany mebli ze 
względu na brak możliwości naprawy, 
niską trwałość, ergonomię lub ich 
niezdatność do określonego celu 

→ 

• Nabywanie w sposób legalny drewna 
pochodzącego z lasów, w których 
prowadzona jest zrównoważona 
gospodarka 

• Wykorzystywanie materiałów 
wykonanych w części lub w całości z 
materiałów pochodzących z 
recyklingu lub materiałów 
odnawialnych (takich jak drewno) 

• Ograniczenie zawartości 
rozpuszczalników organicznych oraz 
emisji LZO w produktach, spoiwach i 
substancjach do obróbki powierzchni 

• Unikanie niektórych substancji 
niebezpiecznych przy produkcji 
materiałów i obróbce powierzchni 

• Zapewnienie zdolności do recyklingu 
oraz możliwości sortowania 
materiałów opakowaniowych i części 
składowych mebli, a także 
wykorzystywanie materiałów 
opakowaniowych na bazie surowców 
odnawialnych 

• Nabywanie mebli trwałych, zdatnych 
do użytku, ergonomicznych, łatwych 
do demontażu, nadających się do 
naprawy i do recyklingu  

 

 
 

3 Meble – kryteria GPP  

3.1. Meble – kryteria podstawowe GPP  
Meble 
Przedmiot zamówienia 
Zakup mebli wyprodukowanych przy zastosowaniu przyjaznych dla środowiska materiałów 
i procesów. 
Specyfikacje 
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Drewno i materiały drewnopochodne 
1. Całe drewno i wszystkie materiały drewnopochodne pochodzą z legalnie 

pozyskanego drewna.
Weryfikacja: Certyfikaty kontroli pochodzenia produktu dla drewna posiadającego 
certyfikat FSC1, PEFC2 lub jakikolwiek inny równoważny dowód, zostaną uznane za 
dowód zgodności. Legalność pochodzenia drewna można wykazać także przy 
pomocy obowiązującego systemu ustalania pochodzenia. Owe dobrowolne systemy 
mogą być certyfikowane przez osobę trzecią, często w ramach ISO 9001 bądź 
ISO 14001 lub systemu zarządzania EMAS. W przypadku, gdy drewno pochodzi z 
kraju, który podpisał z UE dobrowolną umowę o partnerstwie, za dowód legalności 
posłuży zezwolenie FLEGT3.
W przypadku drewna niecertyfikowanego oferenci określają typy (gatunki), ilości i 
pochodzenie drewna wykorzystywanego do produkcji oraz składają oświadczenie w 
sprawie jego legalności. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja drewna na całej 
długości łańcucha produkcji: od lasu do produktu.
W określonych przypadkach, jeżeli przedstawione dowody nie zostaną uznane za 
wystarczające do udowodnienia spełnienia wymaganych specyfikacji technicznych, 
instytucje zamawiające mogą zażądać od dostawców dalszych wyjaśnień lub 
dowodu. 

 
Części z tworzyw sztucznych 

2. Wszystkie części z tworzyw sztucznych o masie równej lub większej niż 50 g są 
oznaczone jako nadające się do recyklingu zgodnie z normą ISO 11469 lub 
równoważną i nie mogą zawierać dodatku innych materiałów mogących 
przeszkadzać w ich recyklingu.
Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do dostarczenia opisu zawartych materiałów 
z tworzyw sztucznych oraz wykorzystanych ilości, sposobu, w jaki są one oznaczone 
etykietą, oraz sposobu, w jaki są przymocowane do siebie nawzajem lub do innych 
materiałów. Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu I, spełniającym 
wybrane kryteria, zostaną uznane za spełniające wymogi. 

 

Wykończenie powierzchni części drewnianych, z tworzyw sztucznych lub metalu 
3. Produkty wykorzystywane do wykończenia powierzchni: 

nie zawierają substancji niebezpiecznych, sklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
1999/45/WE jako rakotwórcze (R40, R45, R49), szkodliwe dla układu rozrodczego 
(R60, R61, R62, R63), mutagenne (R46, R68), toksyczne (R23, R24, R25, R26, R27, 
R28, R51), alergogenne w przypadku wdychania (R42) lub niebezpieczne dla 

                                                 
1 FSC (Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów i gospodarki leśnej ): 
http://www.fsc.org/en/ 
2 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification, program zatwierdzania certyfikacji lasów): 
http://www.pefc.org/internet/html 
3 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, które zostały w sposób legalny wyprodukowane w 
krajach partnerskich, które podpisały dobrowolne umowy o partnerstwie, otrzymają licencję poświadczającą 
legalność produkcji; więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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środowiska (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), powodujące dziedziczne zmiany 
genetyczne (R46), stwarzające niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia na 
skutek długotrwałego narażenia (R48) lub gdy istnieje ryzyko, że mogą powodować 
nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia (R68). W przypadku ftalanów: Nie dopuszcza 
się używania ftalanów, które w czasie stosowania spełniają kryteria klasyfikacji do 
któregokolwiek z następujących zwrotów zagrożenia (lub ich połączenia): R60, R61, 
R62, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG ze zmianami. 

- nie zawierają w masie więcej niż 5 % lotnych związków organicznych (LZO). 
- nie zawierają azyrydyny. 
- nie zawierają związków chromu (VI). 

Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do przedstawienia wykazu wszystkich substancji do 
obróbki powierzchni stosowanych w odniesieniu do każdego materiału wchodzącego w 
skład mebla, a także ich kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub równoważnego 
dokumentu poświadczającego zgodność z wyszczególnionymi wyżej kryteriami. Meble 
opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu I zostaną uznane za spełniające wymogi. 
 
Spoiwa i kleje 

4. Zawartość LZO w spoiwach stosowanych przy montażu mebli nie przekracza 10 % 
w masie.               

Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do przedstawienia wykazu wszystkich spoiw 
stosowanych przy montażu mebli oraz ich kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub 
równoważnego dokumentu określającego zawartość LZO i wykazującego zgodność z 
wyszczególnionymi wyżej kryteriami. Meble opatrzone oznakowaniem ekologicznym 
typu I, spełniającym powyższe kryterium, zostaną uznane za spełniające wymogi. 

Materiały opakowaniowe 
5. Opakowania muszą być wykonane z materiału łatwo poddającego się recyklingowi 

bądź z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych lub być objęte systemem 
wielokrotnego użytku. 

6. Wszystkie materiały opakowaniowe można z łatwością posortować ręcznie na 
nadające się do recyklingu frakcje, w skład których wchodzi jeden rodzaj materiału 
(np. tektura, papier, tworzywo sztuczne, materiał włókienniczy). 

Weryfikacja: Należy przedstawić opis opakowania produktu wraz ze stosownym 
poświadczeniem zgodności ze wspomnianymi kryteriami. 
Trwałość, naprawialność, zdatność do użytku i ergonomia 

7. Meble muszą spełniać [należy wpisać stosowne krajowe/międzynarodowe normy 
jakości] lub równoważne normy dotyczące parametrów funkcjonalno-jakościowych 
(np. bezpieczeństwo, odporność na ścieranie, wytrzymałość na rozciąganie, 
odporność na światło, wytrzymałość na tarcie, odkształcanie przez ściskanie, 
ergonomia). 

Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do przedłożenia odpowiedniej dokumentacji w celu 
wykazania zgodności z powyższymi normami. 

Kryteria udzielenia zamówienia 
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

1. Surowce/zrównoważoną gospodarka leśna: Udział procentowy produktu końcowego 
wykonanego z drewna, włókien drzewnych lub cząstek drewna pochodzących z 
lasów, które zostały zweryfikowane jako zarządzane w sposób umożliwiający 
wdrażanie zasad i środków mających na celu zapewnienie zrównoważonej 
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gospodarki leśnej, pod warunkiem że wspomniane kryteria charakteryzują produkt i 
są dla niego właściwe. 

W Europie zasady i środki wspomniane wyżej odpowiadają przynajmniej 
ogólnoeuropejskim wytycznym dla szczebla operacyjnego w sprawie zrównoważonej 
gospodarki leśnej, przyjętym w Lizbonie podczas konferencji ministerialnej w sprawie 
ochrony lasów w Europie (w dniach 2 – 4 czerwca 1998 r.). Poza Europą odpowiadają one 
przynajmniej zasadom zrównoważonej gospodarki leśnej przyjętym podczas Konferencji 
Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" UNCED (Rio de Janeiro, czerwiec 
1992 r.) oraz, w odpowiednim przypadku, kryteriom lub wytycznym w sprawie 
zrównoważonej gospodarki leśnej przyjętym na mocy stosownych inicjatyw 
międzynarodowych i regionalnych (ITTO, Proces Montrealski, Proces Tarapoto, inicjatywa 
dotycząca strefy suchej Afryki UNEP/FAO). 
Weryfikacja: Certyfikaty kontroli pochodzenia produktu dla włókien drzewnych 
posiadających certyfikat FSC4, PEFC5 lub spełniających jakąkolwiek inną normę dotyczącą 
zrównoważonej gospodarki leśnej zostaną uznane za  dowód zgodności. Uznane   zostaną 
również  wszelkie inne odpowiednie dowody, takie jak dokumentacja techniczna producenta 
lub  raport z testów sporządzony przez niezależną instytucję. 
 

2. Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu: Wyrażona procentowo w masie 
zawartość pochodzących z recyklingu materiałów drewnopochodnych, tworzyw 
sztucznych lub metali w gotowym meblu. 

Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, w 
której określono wyrażoną procentowo w masie zawartość materiałów pochodzących z 
recyklingu.  

3. Wyroby włókiennicze 
[należy wpisać kryteria podstawowe zawarte w karcie produktu wyrobów 
włókienniczych] 

Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym 
lub dowolnym krajowym lub własnym oznakowaniem, spełniającym wyszczególnione 
kryteria, zostaną uznane za spełniające wymogi. Uznane   zostaną również  wszelkie inne 
odpowiednie dowody, takie jak dokumentacja techniczna producenta lub  raport z testów 
sporządzony przez niezależną instytucję. 

4. Materiały wyściółkowe  
Kryteria wspólnotowego oznakowania ekologicznego dostępne na stronie: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF 

Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym 
lub krajowym bądź własnym oznakowaniem, spełniającym wyszczególnione kryteria, 
zostaną uznane za spełniające wymogi. Uznane zostaną również  wszelkie inne odpowiednie 
dowody, takie jak dokumentacja techniczna producenta lub  raport z testów sporządzony 
przez niezależną instytucję. 

 
 

                                                 
4 FSC (Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów i gospodarki leśnej): 
http://www.fsc.org/en/  
5 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification, program zatwierdzania certyfikacji lasów): 
http://www.pefc.org/internet/html  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF
http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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3.2. Meble – kryteria kompleksowe GPP 
Meble 
Przedmiot zamówienia 
Zakup mebli wyprodukowanych przy zastosowaniu przyjaznych dla środowiska materiałów i 
procesów. 
Specyfikacje 
Drewno i materiały drewnopochodne 

1. Całe drewno i wszystkie materiały drewnopochodne pochodzą z legalnie pozyskanego 
drewna. 

Weryfikacja: Certyfikaty kontroli pochodzenia produktu dla drewna posiadającego certyfikat 
FSC6, PEFC7 lub jakikolwiek inny równoważny dowód, zostaną uznane za dowód zgodności. 
Legalność pochodzenia drewna można wykazać także przy pomocy obowiązującego systemu 
ustalania pochodzenia. Owe dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez osobę 
trzecią, często w ramach ISO 9001 bądź ISO 14001 lub systemu zarządzania EMAS. W 
przypadku gdy drewno pochodzi z kraju, który podpisał z UE dobrowolną umowę o 
partnerstwie, za dowód legalności posłuży zezwolenie FLEGT8.
W przypadku drewna niecertyfikowanego oferenci określają typy (gatunki), ilości i 
pochodzenie drewna wykorzystywanego do produkcji oraz składają oświadczenie w sprawie 
jego legalności. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja drewna na całej długości łańcucha 
produkcji: od lasu do produktu.
W określonych przypadkach, jeżeli przedstawione dowody nie zostaną uznane za 
wystarczające do udowodnienia spełnienia wymaganych specyfikacji technicznych, instytucje 
zamawiające mogą zażądać od dostawców dalszych wyjaśnień lub dowodu. 
 

Środki konserwujące (dotyczy jedynie mebli do użytkowania na zewnątrz) 
2.  Drewno sklasyfikowane jako posiadające klasę trwałości 1 lub 2, zgodnie z normą 
EN 350-2 lub równoważną, nie było poddane działaniu środków konserwujących. 

3. Drewno niesklasyfikowane jako posiadające klasę trwałości 1 lub 2, zgodnie z normą 
EN 350-2 lub równoważną, nie było poddane działaniu substancji sklasyfikowanych 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE jako rakotwórcze (R40, R45, R49), szkodliwe dla 
układu rozrodczego (R60, R61, R62, R63), mutagenne (R46, R68) lub alergogenne w 
przypadku wdychania (R42). 

4. Substancje czynne w środkach konserwujących nie mogą być sporządzone na bazie 
związków arsenu, chromu lub cyny w postaci organicznej. 

Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do podania klasy trwałości produktów drewnianych 
wraz z wykazem substancji konserwujących, zastosowanych w odniesieniu do każdego 

                                                 
6 FSC (Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów i gospodarki leśnej ): 
http://www.fsc.org/en/ 
7 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification, program zatwierdzania certyfikacji lasów): 
http://www.pefc.org/internet/html 
8 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, które zostały w sposób legalny wyprodukowane w 
krajach partnerskich, które podpisały dobrowolne umowy o partnerstwie, otrzymają licencję poświadczającą 
legalność produkcji; więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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materiału wchodzącego w skład mebla, a także ich kart charakterystyki substancji 
niebezpiecznej lub równoważnego dokumentu poświadczającego zgodność z 
wyszczególnionymi wyżej kryteriami. Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym 
typu I, spełniającym powyższe kryterium, zostaną uznane za spełniające wymogi. 
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Części z tworzyw sztucznych 
5. Wszystkie części z tworzyw sztucznych o masie równej lub większej niż 50 g są 

oznaczone jako nadające się do recyklingu zgodnie z normą ISO 11469 lub 
równoważną i nie mogą zawierać dodatku innych materiałów mogących przeszkadzać 
w ich recyklingu. 

Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do dostarczenia opisu zawartych materiałów z 
tworzyw sztucznych oraz wykorzystanych ilości, sposobu, w jaki są one oznaczone etykietą, 
oraz sposobu, w jaki są przymocowane do siebie nawzajem lub do innych materiałów. 
Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu I, spełniającym wybrane kryteria, 
zostaną uznane za spełniające wymogi. 
 
Wykończenie powierzchni części drewnianych, z tworzyw sztucznych lub metalu 

6. Produkty wykorzystywane do wykończenia powierzchni: 

- nie zawierają substancji niebezpiecznych, sklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
1999/45/WE jako rakotwórcze (R40, R45, R49), szkodliwe dla układu rozrodczego (R60, 
R61, R62, R63), mutagenne (R46, R68), toksyczne (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
alergogenne w przypadku wdychania (R42) lub niebezpieczne dla środowiska (R50, 
R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), powodujące dziedziczne zmiany genetyczne (R46), 
stwarzające niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia na skutek długotrwałego 
narażenia (R48) lub gdy istnieje ryzyko, że mogą powodować nieodwracalne zmiany w 
stanie zdrowia (R68). W przypadku ftalanów: Nie dopuszcza się używania ftalanów, które 
w czasie stosowania spełniają kryteria klasyfikacji do któregokolwiek z następujących 
zwrotów zagrożenia (lub ich połączenia): R60, R61, R62, zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG ze zmianami. 

- nie zawierają azyrydyny, 
- nie zawierają związków chromu (VI), 
- nie zawierają w masie więcej niż 5 % lotnych związków organicznych (LZO). 

Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do przedstawienia wykazu wszystkich substancji do 
obróbki powierzchni stosowanych w odniesieniu do każdego materiału wchodzącego w skład 
mebla, a także ich kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub równoważnego 
dokumentu poświadczającego zgodność z wyszczególnionymi wyżej kryteriami. Meble 
opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu I zostaną uznane za spełniające wymogi. 
 
Spoiwa i kleje 

7. Zawartość LZO w spoiwach stosowanych przy montażu mebli nie przekracza 10 % w 
masie. 

Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do przedstawienia wykazu wszystkich spoiw 
stosowanych przy montażu mebli oraz ich kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub 
równoważnego dokumentu określającego zawartość LZO i wykazującego zgodność z 
wyszczególnionymi wyżej kryteriami. Meble opatrzone oznakowaniem ekologicznym typu I, 
spełniającym powyższe kryterium, zostaną uznane za spełniające wymogi. 

Pianki poliuretanowe 
8. Nie dopuszcza się stosowania HFC lub dichlorometanu jako środków porotwórczych w 

piankach poliuretanowych (piankach PUR). 
Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do przedstawienia wydanego przez producenta pianki 
poświadczenia zgodności ze wspomnianym kryterium. 

 



Meble – Karta produktu – Wersja ostateczna 

Zestaw narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP – Moduł 3: 
Zalecenia dotyczące dokonywania zakupów  

9

Materiały opakowaniowe 
9. Opakowania muszą być wykonane z materiału łatwo poddającego się recyklingowi 

bądź z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych lub być objęte systemem 
wielokrotnego użytku. 

10. Wszystkie materiały opakowaniowe można z łatwością posortować ręcznie na nadające 
się do recyklingu frakcje, w skład których wchodzi jeden rodzaj materiału (np. tektura, 
papier, tworzywo sztuczne, materiał włókienniczy). 

Weryfikacja: Należy przedstawić opis opakowania produktu wraz ze stosownym 
poświadczeniem zgodności ze wspomnianymi kryteriami. 

Trwałość, naprawialność, zdatność do użytku i ergonomia 
11. Meble muszą spełniać [należy wpisać stosowne krajowe/międzynarodowe normy 

jakości] lub równoważne normy dotyczące parametrów funkcjonalno-jakościowych 
(np. bezpieczeństwo, odporność na ścieranie, wytrzymałość na rozciąganie, odporność 
na światło, wytrzymałość na tarcie, odkształcanie przez ściskanie, ergonomia). 

Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do przedłożenia odpowiedniej dokumentacji w celu 
wykazania zgodności z powyższymi normami. 

Kryteria udzielenia zamówienia 
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

1. Surowce/zrównoważoną gospodarka leśna: Udział procentowy produktu końcowego 
wykonanego z drewna, włókien drzewnych lub cząstek drewna pochodzących z lasów, 
które zostały zweryfikowane jako zarządzane w sposób umożliwiający 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 wspomniane wyżej odpowiadają przynajmniej ogólnoeuropejskim 
wytycznym dla szczebla operacyjnego w sprawie zrównoważonej gospodarki leśnej, 
przyjętym w Lizbonie podczas konferencji ministerialnej w sprawie ochrony lasów w Europie 
(w dniach 2 – 4 czerwca 1998 r.). Poza Europą odpowiadają one przynajmniej zasadom 
zrównoważonej gospodarki leśnej przyjętym podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych 
"Środowisko i Rozwój" UNCED (Rio de Janeiro, czerwiec 1992 r.) oraz, w odpowiednim 
przypadku, kryteriom lub wytycznym w sprawie zrównoważonej gospodarki leśnej przyjętym 
na mocy stosownych inicjatyw międzynarodowych i regionalnych (ITTO, Proces Montrealski, 
Proces Tarapoto, inicjatywa dotycząca strefy suchej Afryki UNEP/FAO). 
Weryfikacja: Certyfikaty kontroli pochodzenia produktu dla włókien drzewnych 
posiadających certyfikat FSC9, PEFC10 lub spełniających jakąkolwiek inną normę dotyczącą 
zrównoważonej gospodarki leśnej zostaną uznane za dowód zgodności. Uznane   zostaną 
również  wszelkie inne odpowiednie dowody, takie jak dokumentacja techniczna producenta 
lub  raport z testów sporządzony przez niezależną instytucję. 

 
2. Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu: Wyrażona procentowo w masie 

                                                 
9 FSC (Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów i gospodarki leśnej): 
http://www.fsc.org/en/  
10 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification, program zatwierdzania certyfikacji lasów): 
http://www.pefc.org/internet/html  

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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zawartość pochodzących z recyklingu materiałów drewnopochodnych, tworzyw 
sztucznych lub metali w gotowym meblu. 

Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, w której 
określono wyrażoną procentowo w masie zawartość materiałów pochodzących z recyklingu.  

 
3. Opakowania: Oferent powinien wykazać wyrażoną procentowo w masie zawartość 

pochodzących z recyklingu materiałów opakowaniowych (tworzywa sztuczne i tektura). 
Weryfikacja: Oferenci są zobowiązani do przedstawienia wykazu poszczególnych materiałów 
opakowaniowych, ich masy oraz wydanego przez producenta(-ów) opakowań poświadczenia 
określającego wyrażoną procentowo zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w ich 
materiałach opakowaniowych. 

 
4. Wyroby włókiennicze 

[należy wpisać kryteria podstawowe zawarte w karcie produktu wyrobów 
włókienniczych] 

Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym 
lub dowolnym krajowym lub własnym oznakowaniem, spełniającym wyszczególnione 
kryteria, zostaną uznane za spełniające wymogi. Uznane   zostaną również  wszelkie inne 
odpowiednie dowody, takie jak dokumentacja techniczna producenta lub  raport z testów 
sporządzony przez niezależną instytucję. 
 

5. Bawełna lub inne włókna naturalne wyprodukowane metodami ekologicznymi: Oferenci 
są zobowiązani do wykazania wyrażonej procentowo w masie zawartości wykorzystanej 
w wyrobach włókienniczych bawełny lub innych włókien naturalnych, pochodzących z 
produkcji ekologicznej. Aby włókna mogły być uznane za pochodzące z produkcji 
ekologicznej, muszą być wyprodukowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007. 

Weryfikacja: Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu pochodzenia 
wykorzystanych włókien oraz ekologicznego charakteru swojej produkcji, takiego jak 
wspólnotowe logo produkcji ekologicznej lub zatwierdzone krajowe logo produkcji 
ekologicznej. 
 

6. Włókna pochodzące z recyklingu: Oferenci są zobowiązani do wykazania wyrażonej 
procentowo w masie zawartości materiałów włókienniczych wytworzonych z włókien 
pochodzących z recyklingu, tzn. włókien pochodzących jedynie ze ścinków od 
producentów wyrobów włókienniczych oraz odzieży lub z odpadów pokonsumpcyjnych 
(włókienniczych lub innych). 

Weryfikacja: Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu pochodzenia 
wykorzystanych włókien pochodzących z recyklingu.  

 
7. Materiały wyściółkowe  
kryteria wspólnotowego oznakowania ekologicznego dostępne na stronie: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF 

Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym 
lub krajowym bądź własnym oznakowaniem, spełniającym wyszczególnione kryteria, zostaną 
uznane za spełniające wymogi. Uznane   zostaną również  wszelkie inne odpowiednie dowody, 
takie jak dokumentacja techniczna producenta lub  raport z testów sporządzony przez 
niezależną instytucję. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF
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3.3 Uwagi dotyczące wdrażania 
Trwałość, ergonomia i pozostałe normy jakości: Każdy kraj posiada szereg norm 
jakości, które odwołują się albo do norm międzynarodowych lub europejskich, takich jak 
normy ISO lub EN, albo do własnych norm krajowych. Niewielkie przedsiębiorstwa mogą 
lepiej znać normy krajowe niż normy europejskie lub międzynarodowe. W związku z 
powyższym, ponieważ nie ma możliwości przedstawienia kompletnego wykazu 
wszystkich poszczególnych norm jakości i trwałości, instytucja zamawiająca będzie 
musiała wskazać odpowiednią normę, do której należy się odwołać. W innym wypadku 
mogą być zastosowane kryteria opracowane w oparciu o oznakowanie ekologiczne 
TCO Development w odniesieniu do krzeseł i stołów lub oznakowanie „Nordycki łabędź” 
(Nordic Swan) w odniesieniu do mebli do użytkowania na zewnątrz. 
Kryteria udzielenia zamówienia: Instytucja zamawiająca będzie musiała określić w 
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach przetargowych ilość dodatkowych 
punktów, które zostaną przyznane za spełnienie każdego z kryteriów udzielenia 
zamówienia. Środowiskowe kryteria udzielenia zamówienia powinny składać się ogółem 
na co najmniej 10 – 15 % całkowitej liczby możliwych do uzyskania punktów. 
W przypadku, gdy kryterium udzielenia zamówienia jest sformułowane jako „lepsze 
wyniki w porównaniu z minimalnymi wymogami określonymi w specyfikacjach 
technicznych”, punkty zostaną przyznane w liczbie proporcjonalnej do poprawionych 
wyników. 
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