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I. Zapisy klauzul środowiskowych do zawieranych umów z wykonawcami: 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku 

realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że transport sprzętu i innych artykułów dla celów realizacji 
Zamówienia będzie się odbywać w pojemnikach transportowych wielokrotnego użytku. 

3. Wykonawca zobowiązuj się, że dostawy realizowane w ramach zamówienia odbywać się 
będą poza godzinami szczytu, przez które rozumie się godziny od 7:00 do 9:00 i od 15:00 
do 18:00. 

4. Catering będzie przygotowany z produktów lokalnych, sezonowych. 

5. Catering będzie serwowany z użyciem zastawy i sztućców wielokrotnego użytku, 
produkty takie jak np. mleko, śmietanka, cukier będą serwowane w opakowaniach 
zbiorczych. 

6. Materiały konferencyjne zostaną przygotowane wyłącznie w wersji elektronicznej (na 
nośniku lub udostępnione na stronie internetowej). 

7. Materiały promocyjne (gadżety) – w produkcji będą wykorzystywane materiały 
naturalne/biodegradowalne, pochodzące z recyklingu lub łatwo poddawane 
recyklingowi. 

8. Sala konferencyjna, w której będzie się odbywać spotkanie/szkolenie/konferencja będzie 
posiadała dostęp do naturalnego światła, a także będzie zapewniała możliwość regulacji 
pracy klimatyzacji zgodnie z potrzebą uczestników wydarzenia. 

 

II. Rekomendacje odnośnie kryteriów w ramach przygotowywanych opisów przedmiotu 
zamówienia:   
 
1. Materiały promocyjne (gadżety): Należy ograniczać liczbę kupowanych gadżetów – 

wskazanym jest, aby były to produkty o charakterze użytkowym oraz które w procesie 
produkcji i transportu powodują możliwie najmniejsze emisje do środowiska. 

2. Lokalizacja wydarzeń: Spotkanie/konferencje/szkolenia powinny odbywać się w 
miejscach, do których łatwo dojechać transportem publicznym. 

3. Usług utrzymania czystości i porządku: Zobowiązanie do stosowania ekologicznych 
środków czyszczących (tj. środków nietoksycznych oraz biodegradowalnych na bazie np. 
składników roślinnych, sody, octu, boraksu, itp.). Używane środki czystości będą spełniać 
wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz posiadać 
wymagane przepisami atesty uprawniające do stosowania w Polsce. 

4. Zakup/korzystanie ze sprzętu elektrycznego: zastosowanie wymogu spełniania przez 
niniejszy sprzęt standardów efektywności energetycznej i standardów 
prośrodowiskowych (np. sprzęt komputerowy: standard Energy star, spełnianie kryteriów 
programu ochrony środowiska EPEAT, norm ISO – lub równoważne; źródła światła oraz 
urządzenia klimatyzacyjne: wysoka klasa energetyczna). 

 
 
 


