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Raport podsumowujący efekty pracy uczestników warsztatów, które odbyły się 19.03.2018 r.  

w Warszawie, w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich 

miastach. 

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń dotyczących ochrony zieleni poprzez 

prowadzenie zamówień publicznych pomiędzy urzędnikami zajmującymi się zamówieniami 

publicznymi oraz utrzymaniem zieleni w miastach. Celem dodatkowym warsztatów było 

zacieśnienie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy zarządami zieleni poszczególnych miast.  

W warsztatach wzięli udział urzędnicy z Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia, 

łącznie 24 osoby, które reprezentowały takie jednostki jak: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, 

Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Zarząd Zielenie Miejskiej w Łodzi, Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Krakowie, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. 
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CZĘŚĆ 1. Wprowadzenie do zielonych zamówień publicznych, 

wyjaśnienie zmian w prawie zamówień publicznych i możliwości jakie 

dają dla wykorzystania kryteriów społecznych i środowiskowych 

Spotkanie rozpoczęło się wymianą doświadczeń związanych ze stosowaniem zamówień 

publicznych w miastach. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na cztery grupy, z których 

każda zajmowała się innym zagadnieniem, tj. pielęgnacją i utrzymaniem zieleni, zamówieniami 

dotyczącymi tworzenia nowych terenów zieleni oraz tematyką zamówień budowlanych. 

W każdej grupie dyskutowali nad następującymi zagadnieniami: 

 jakie kryteria środowiskowe i społeczne stosują w prowadzonych postępowaniach? 

 o jakie dodatkowe kryteria można by było rozszerzyć zamówienia, żeby zwiększyć 

i poprawić ochronę zieleni? 

 jak przebiega dialog i współpraca między różnymi jednostkami miejskimi, jakie występują 

w miastach wyzwania i dobre praktyki?  

1.1 Zamówienia i usługi związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej 

Stworzenie dobrego zamówienia związanego z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni (zazwyczaj 

wieloletniego) wymaga przede wszystkim szczegółowego opisania warunków dla firm, które 

mogą brać udział w danym postępowaniu. Poza podstawowymi kwalifikacjami wykonawcy 

miasta jako dodatkowe kryteria oceny stosują:  

 dodatkowe doświadczenie wykonawcy,  

 dodatkowe kwalifikacje,  

 posiadanie przez firmę samochodów w normie EURO 6 (zapis stosowany przez ZZM 

w Krakowie),  

 ocenę szkółki (ZZM w Warszawie),  

 liczbę zatrudnionych osób, etatów w firmie (ZZM w Krakowie stosuje ten zapis jako 

kryterium, z kolei ZZM w Łodzi – jako warunek konieczny).  

 ZZM we Wrocławiu stosował w zapisach jako dodatkowe kryterium oceny termin 

realizacji, jednak ze względu na zbyt krótkie, nierealne terminy proponowane przez 
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wykonawców, które skutkowały dużymi opóźnieniami w stosunku do zapisów umowy, 

wycofał się z tego zapisu. 

Podane przez grupę przykłady stosowanych kryteriów wywołały dużo emocji wśród 

uczestników warsztatów. Między innymi z zaangażowaniem omówiono procedurę oceny 

szkółek stosowaną (testowo) przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Zgodnie z wyjaśnieniem 

urzędników z Warszawy ZZW wpisuje w zamówienia konkretne warunki dotyczące prezentacji 

wskazanych szkółek, kryteria ocen szkółki w terenie, gdzie głównym kryterium jest jakość 

i gatunki dostępnych drzew. W fazie oceny urzędnicy wybierają szkółkę i plombują zamówione 

drzewa po ocenie jakości każdego egzemplarza. Dla uczestników z innych miast obawą byłby 

nakład pracy i konieczność podróży (w tym zagranicznych) związana z wprowadzeniem takiego 

kryterium.  

Dyskusji poddano również kryterium oceny kierownika w firmie wykonawczej. Przy wymogu 

określonych kompetencji, które powinien on spełniać, może zaistnieć sytuacja, gdzie dana firma 

posiada jednego pracownika spełniającego kryteria podane w postępowaniu. Powstaje 

wówczas pytanie, czy taki kierownik jest w stanie obsłużyć dobrze wiele zleceń dla miasta. 

W celu uniknięcia sytuacji, gdzie zamówienie nie będzie miało dobrego nadzoru, ZZM 

w Krakowie jako dobrą praktykę stosuje ograniczenie liczby składanych ofert przez jedną firmę. 

1.2 Nowe tereny zieleni 

W przypadku zamówień publicznych dotyczących powstawania nowych terenów zieleni za 

najistotniejsze uznano stworzenie możliwie najdokładniejszego opisu przedmiotu zamówienia 

(OPZ) i projektu umowy. W OPZ oraz we wzorze umowy z wykonawcą bardzo ważne jest 

zawarcie: 

 zabezpieczenia należytego wykonania usługi (maksymalnie 10%), 

 rozpisania prac na etapy, 

 uwzględnienia konsultacji społecznych (ważne odpowiednie zaplanowanie konsultacji 

w czasie – nie powodujące opóźnień w realizacji inwestycji). 

W celu ustrukturyzowania prac i inwestycji miejskich ważne jest dobre przemyślenie terminów 

wykonania prac, szczególnie w przypadku pracy w systemie jednorocznym (zaprojektuj-

wybuduj). Warto przewidzieć zamówienia podobne, zamówienia opcjonalne, jak również 
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wprowadzać założenie pielęgnacji jednorocznej. Przy różnorodności roślin stosowanych 

w przypadku jednej inwestycji warto wprowadzać zapis w OPZ, że rośliny można sadzić poza 

etapem budowy, w późniejszym terminie (przy inwestycjach jednorocznych trudno jest 

zastosować różnego rodzaju roślinność, która wymaga różnych terminów sadzenia). W takich 

przypadkach można w ramach rocznej pielęgnacji rozszerzyć wykonawcy zamówienie 

o dosadzenia np. cebul, których nie udało się posadzić w czasie inwestycji. Jako wyjście 

uczestnicy warsztatu podali również wprowadzanie zamówienia opcjonalnego, jako dodatkowa 

opcja zamówienia podstawowego. 

Kryteria oceny w zamówieniach 

obejmujących powstawanie nowych 

terenów zieleni powinny zdaniem 

uczestników obejmować: cenę (która 

bardzo często nadal stosowana jest 

w proporcji 100%), doświadczenie 

wykonawcy, w tym ilość 

zrealizowanych dokumentacji 

projektowych oraz kryterium 

społeczne, które po nowelizacji ustawy 

PZP jest najczęściej stosowanym przez miasta kryterium. Idealną sytuacją byłoby gdyby 

wszystkie miasta tworzyły podobne zapisy, wymagania itd. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, 

że wszystkie kryteria wpisywane do OPZ mogą i powinny być opisane w postaci kryteriów na 

poziomie ofert. Przy doświadczeniu wykonawcy należy pamiętać, że ocenie powinny być 

poddane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi, a nie doświadczenie firm. 

Kryteria środowiskowe nadal nie są wykorzystywane w polskich miastach. Kryteria te powinny 

obejmować kluczowe oddziaływanie na środowisko, jak np. coraz mniejsze wytwarzanie CO2, 

przy dostawach można wprowadzać również kryterium wzrostowe. Propozycją było również 

wprowadzenie do kryteriów jakości oraz żywotności drzew i roślin. Nie stosowanie kryteriów 

środowiskowych wiąże się również brakiem znajomości bardziej zaawansowanego rynku oraz 

braku możliwości wprowadzania do OPZ innowacyjnych rozwiązań (w przypadku nowego 

pionierskiego sprzętu nie można go wpisać do OPZ ze względu na łamanie zapisów o uczciwej 

zasadzie konkurencji). 
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1.3 Zamówienia na modernizacje pasów drogowych, ścieżek rowerowych 

Za główny problem przy zamówieniach publicznych związanych z modernizacją pasów 

drogowych i ścieżek rowerowych uznano duże rozczłonkowanie jednostek miejskich 

zaangażowanych w planowanie prac oraz brak komunikacji między nimi. Przy tworzeniu 

wytycznych do projektu dróg i ścieżek od początku tworzenia OPZ, oprócz osób z jednostki 

odpowiedzialnej za drogi, powinien być obecny pracownik zarządu zieleni. Tak żeby projekt od 

początku uwzględniał ochronę zieleni istniejącej oraz wprowadzenie nowej. Brak komunikacji 

i dialogu pomiędzy tymi jednostkami (a co za tym idzie właściwego prowadzenia robót), 

powoduje m.in. wzrost kosztów zarządzania i pielęgnacji zieleni, którą zarządy przejmują po 

upływie gwarancji. Problemem jest również wykonywanie prac przez różnych wykonawców na 

tym samym terenie (różne etapy realizacji i odbiorów powodują bardzo często zaniechania 

w zakresie ochrony zieleni). Uczestnicy warsztatów wielokrotnie podkreślali, że bardzo ważna 

jest dobra współpraca inspektora nadzoru budowlanego z inspektorem zieleni. Również sama 

obecność inspektora zieleni na terenie budowy jest konieczna, przy założeniu, że inspektor ten 

będzie pełnoprawnym uczestnikiem inwestycji, że tak samo jak inspektor nadzoru budowalnego 

będzie miał prawo do wstrzymania budowy przy występowanie nadużyć i nieprawidłowości 

przy ochronie i zakładaniu zieleni. Obecność takiego inspektora zieleni powinna być 

obowiązkowo wpisywana jako kryterium w OPZ, a wprowadzenie możliwości przerwania przez 

niego prac budowlanych (w przypadku istotnych zagrożeń dla przyrody) rozważano jako 

element umowy z wykonawcą. 

Dodatkowym kryterium oceny składanych ofert może być również liczba pozostawionej 

w projekcie zieleni wysokiej. W przypadku gwarancji żywotności drzew przez wykonawcę, za 

zwiększenie gwarancji na drzewa starsze oraz nowo nasadzone, można wprowadzić dodatkowe 

punkty dla wykonawcy. Podczas dyskusji nad 3 letnią pielęgnacją i gwarancją, do której 

zobligowani są wszyscy wykonawcy, pojawiła się również kwestia płacenia za pielęgnację z góry. 

Kwestią do rozważenia jest wprowadzanie zapłaty za pielęgnację podzielonej na lata czy okresy 

wegetacyjne, dzięki czemu wykonawcom bardziej będzie zależeć na dobrej pielęgnacji zieleni 

przez cały okres objęty gwarancją. 

Miasta wprowadzają dobre praktyki, które mają usprawnić komunikację między miastem 

i inwestorami. Przykładem jest umieszczanie wszystkich planowanych inwestycji w miejskim 
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systemie informacji przestrzennej w Poznaniu. Dzięki wpisywaniu przez gestorów, jak i Zarząd 

Dróg Miejskich wszystkich planowanych inwestycji, w łatwy sposób można skoordynować pracę 

w tym samym miejscu, dodatkowo daje to możliwość lepszego wprowadzania zieleni na dany 

teren. 

1.4 Zamówienia budowlane 

Zamówienia budowlane, a właściwie ochrona drzew przy inwestycjach stanowi bardzo duży 

problem w polskich miastach. Drzewa są źle lub w ogóle nie chronione, niszczone są siedliska, 

których odbudowa jest bardzo często niemożliwa. Dlatego też ważnym jest rozbudowywanie 

OPZ, jak również kładzenie nacisku na występującą na terenie planowanej inwestycji faunę 

i florę oraz wprowadzenie dodatkowych punktów za koncepcję uwzględniającą zieleń. 

Bardzo istotny jest kontakt z innymi jednostkami miejskimi w celu wspólnych uzgodnień, 

ujednolicenia planów oraz uwzględnienia w nich zieleni. W OPZ ważne jest wpisywanie 

kryterium odpowiednich kwalifikacji, jak również wymogu nadzoru prac przez inspektora 

zieleni.  

W OPZ, nawet na etapie ZRIDu (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) ważne jest 

wprowadzenie zapisów o minimalizacji wycinki drzew. Nie można również pominąć opiniowania 

projektów w terenie przez odpowiednie jednostki, ponieważ może okazać się, że wskazana na 

mapie kolizja inwestycji z istniejącą zielenią wysoką, nie ma miejsca w terenie, a niewielkie 

przesunięcia w projekcie (nawet o metr) może uratować drzewo. 

Wśród największych wyzwań, z którymi zmagają się miasta, zostało wymienione rozliczenie 

z nasadzeń w inwestycjach rocznych przy 3 letnim okresie gwarancji, które zostało poruszone 

również przy wcześniejszych tematach. Kwestią do rozwiązania przez miasta jest kolizja 

pomiędzy odbiorem inwestycji a etapowym rozliczaniem pielęgnacji zieleni. Uznano, że 

wprowadzanie konsultacji społecznych w projektach jednorocznych (zaprojektuj-wybuduj) jest 

wyzwaniem nierealnym do pokonania. 
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CZĘŚĆ 2. Standardy pielęgnacji i utrzymania zieleni do wykorzystania 

w kształtowaniu zamówień publicznych 

Druga część warsztatu rozpoczęła się prezentacją dr inż. Marzeny Suchockiej na temat wyzwań 

ochrony drzew w miastach, podczas której przedstawiono najważniejsze problemy związane 

z ochroną, jak i samą pielęgnacją drzew w pielęgnacji bieżącej, jak i przy inwestycjach. W dalszej 

części warsztatu uczestnicy dyskutowali w grupach nad możliwościami egzekwowania od 

wykonawców dobrej jakości pielęgnacji zieleni. 

2.1 Diagnostyka i pielęgnacja 

Diagnostyka i pielęgnacja zieleni miejskiej 

wymaga doświadczenia oraz odpowiednich 

kwalifikacji po stronie inspektora. Dlatego 

też ważne jest przy zamówieniach 

publicznych związanych z utrzymaniem 

zieleni, właściwe określenie wymogów, 

który taki kierownik robót/inspektor musi 

spełniać.  

Miasta odchodzą powoli od wskazywania w zamówieniach konieczności zatrudnienia architekta 

krajobrazu, na rzecz rolnika czy leśnika, których wiedza i umiejętności dotycząca metod 

i sposobów właściwej pielęgnacji (jak np. cięć) jest większa. Z doświadczeń miast wynika, że 

architekci krajobrazu często mają bardzo niewielkie doświadczenie terenowe. Ważne jest 

również doświadczenie danego inspektora: 

 w terenie o podobnym charakterze (na przykład na terenach zabytkowych, w pasach 

drogowych itd.),  

 w prowadzeniu nadzoru inwestycji o podobnej skali. 

Burzliwą dyskusje wywołała kwestia dodatkowych kwalifikacji inspektora wykazywanych 

poprzez ukończenie dodatkowych kursów (np. inspektora nadzoru zieleni, kurs pilarza itp.). 

Zastanawiano się nad tym jak oceniać kwestie tych kwalifikacji, przy ciągle pojawiających się na 

rynku nowych kursach o trudnym do oceny poziomie. Urzędnicy doszli do wniosku, że można 
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starać się określić intensywność wyszkolenia (w liczbie dni lub godzin szkoleniowych), bowiem 

certyfikat certyfikatowi nierówny a brak w Polsce jakiejkolwiek standardyzacji. Niezwykle 

istotne jest szczegółowe określenie minimalnych kwalifikacji inspektora i dodatkowe 

punktowanie pozostałych kompetencji i kursów. Propozycją uczestników warsztatu było 

utworzenie jednego, wspólnego katalogu uznawanych przez jednostki w polskich miastach 

szkoleń, kursów oraz certyfikatów i świadectw. Ważne jest określanie intensywności 

poszczególnych kursów, jak również wspólnych standardów dotyczących wykształcenia 

i kwalifikacji. Tego typu standardy, katalogi powinny być tworzone na poziomie kilku miast 

i aktualizowane corocznie. W bardzo dużym stopniu usprawniłoby to eliminację kwalifikacji 

tylko ‘na papierze’, a co za tym idzie przyczyniłoby się do dobrej selekcji doświadczonych 

i wykwalifikowanych inspektorów. Ogólnopolskie standardy, do których wykonawcy mieliby 

dostęp, które by wyrównywały poziom wiedzy inspektorów stanowiłyby pozytywną weryfikację. 

Uczestnicy warsztatu zaproponowali również wprowadzenie negatywnej weryfikacji warunków 

udziału w postępowaniu. Pierwszą przesłanką byłoby wcześniejsze wykluczenie wykonawcy 

u innego zamawiającego (przypadki zerwania analogicznych umów lub zasądzenie 

odszkodowania w przypadku błędów w wykonaniu usługi). Druga, to profesjonalizm zawodowy 

– czyli wykluczenie wykonawcy w przypadku niedochowania należytej staranności i nienależycie 

wykonanej umowy. Jednak w tym przypadku bardzo często sprawy trafiają do KIO (Krajowa Izba 

Odwoławcza), która jak pokazuje praktyka, nie jest przychylna dla zamawiających. Generalnie 

uczestnicy mieli wątpliwości czy da się na mocy obowiązującego prawa skutecznie wykluczyć 

„niesolidnego” wykonawcę, co ich zdaniem jest konieczne dla właściwej realizacji usług. 

Jednym ze sposobów walki ze źle wykonywanymi usługami, realizowanymi umowami, było 

nakładanie kar. Jak jednak robić to skutecznie? W zakresie bieżącego utrzymania zieleni ZZM 

w Krakowie wprowadził tzw. drobne kary, za poszczególne, jednostkowe i niewielkie 

przewinienia. Doświadczenie Krakowa, jak również innych miast pokazuje, że stosowanie 

kolosalnych kar i grożenie zerwaniem umowy z wykonawcą nie przynoszą oczekiwanych 

rezultatów. Celem zarządów zieleni nie jest również powodowanie dużych strat u wykonawców, 

które mogą przyczynić się do upadłości firmy, a motywowanie go do rzetelnego wykonania 

usługi i pielęgnacji zielni na wysokim poziomie. System drobnych kar (które wynoszą średnio 

2 tys. złotych), obciąża przez wykonawcę konkretną osobę, która dopuszcza się zaniechania lub 

błędów, podczas pielęgnacji zieleni. ZZM w Krakowie stworzył również katalog przewinień, 
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gdzie w zależności od zaniechania, odgórnie ustalona jest wysokość kary. Taki katalog 

powoduje, że drobne kary są przejrzyste i nie ma do nich zastrzeżeń wśród wykonawców. 

Nakładanie kar, nawet drobnych, stanowi negatywny system oceny. Dlatego uczestnicy 

warsztatu zastanawiali się również, czy byłoby możliwe wprowadzenie premii za wyjątkowo 

dobrze wykonane usługi, co mogłoby promować solidnych wykonawców. 

Z perspektywy miast najważniejsza jest kontrola terenowa. Jednak wszystkie miasta mają 

problem z odpowiednią liczbą pracowników, którzy mogliby na bieżąco sprawdzać poszczególne 

prace wykonywane przez wykonawców. Ważnym wątkiem przy kontroli terenowej jest również 

potrzeba standaryzacji protokołów. Brak ten powoduje bardzo duże zróżnicowanie w jakości 

i dokładności wykonywanych kontroli. Standardowy wzór protokołów usprawniłby 

wykonywanie kontroli (inspektor nie musiałby zastanawiać się co jeszcze powinien 

skontrolować, nie byłoby braków w kontroli), jak również dałby możliwość szybkiej ewidencji 

jakości usług w systemach informatycznych.  

2.2 Inwestycje budowlane 

Zarówno podczas prac pielęgnacyjnych, jak i przy inwestycjach budowalnych, bardzo ważne dla 

dobrej realizacji zamówienia, jest wyłonienie profesjonalnego inspektora nadzoru. Uczestnicy 

warsztatu zastanawiali się jak można sprawdzić wiedzę i kompetencje inspektora na etapie 

przetargu. Nie było zgody czy wprowadzania testu wiedzy jako próbki może mieć miejsce na 

mocy obowiązujących przepisów. Kraków i Łódź rozważają takie podejście, Wrocław ma istotne 

wątpliwości czy jest to możliwe.  

Ważnym elementem realizacji zamówienia, jest wcześniej wymieniana obecność inspektora 

nadzoru zieleni na terenie inwestycji, jak również jego bezpośrednia współpraca z inspektorem 

nadzoru budowlanego. Ważne jest również umocowanie prawne inspektora zieleni oraz 

możliwość wpisania jego bezwarunkowej obecności na budowie w umowie z wykonawcą. 

W dalszej części warsztatu uczestnicy zastanawiali się jak można usprawnić nadzór nad 

inwestycjami budowalnymi. Wśród propozycji pojawiły się: 

 odpowiednie zarządzanie łączące pracę różnych działów w mieście, usprawniające 

komunikację i współpracę pomiędzy jednostkami; 
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 pilotażowe przeprowadzenie modelowej inwestycji, na podstawie której miasta mogłyby 

tworzyć wzorcowe postępowania i później realizować je zgodnie z przeprowadzonym 

pilotażem, co pozwoliłoby na unikanie zaniechań, błędów oraz usprawniłoby cały proces 

inwestycyjny. 

 Dobrą praktyką stosowaną przez ZZM w Krakowie jest wprowadzenie crowdsourcing’u. 

Poprzez aplikację Collectively miasto uzyskało dodatkowe źródło kontroli obywatelskiej. 

Aplikacja umożliwia zgłaszanie przez mieszkańców usterek i nieprawidłowości, do 

których dochodzi w mieście. 

Ostatnim aspektem nad jakim dyskutowali uczestnicy warsztatu było tworzenie odpowiedniej 

dokumentacji projektowej, która uwzględnia ochronę drzew. Dokumentacja taka powinna 

zawierać pełną inwentaryzację zieleni na danym terenie inwestycji, jak również plan ochrony 

zieleni istniejącej. Bez tak opracowanego projektu, składane w postępowaniach oferty nie 

powinny być przyjmowane przez miasta. Wprowadzenie takiej zasady przyczyniłoby się do 

polepszenia ochrony drzew podczas inwestycji, możliwości lepszej kontroli, jak również 

poszerzenia wiedzy zarówno wśród projektantów, jak i wykonawców. 

 

 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira. 


