
Izolacja cieplna – Karta produktu 

1 of 13 

Izolacja cieplna –  
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 wyrobów do izolacji 
cieplnej. W towarzyszącym 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 zdefiniowania kryteriów dotyczących ekologicznych zamówień publicznych izolację 
cieplną definiuje się jako materiał stosowany w celu utrzymania chłodu wewnątrz budynku 
latem i ciepła zimą poprzez ograniczenie przepływu ciepła przez zewnętrzne powierzchnie 
budynku1. Izolacja cieplna ma sześć głównych zastosowań, które zdefiniowano bardziej 
szczegółowo w sprawozdaniu wprowadzającym dołączonym do niniejszej karty produktu:  
 

1. izolacja muru podwójnego; 
2. izolacja muru pełnego; 
3. izolacja poddasza; 
4. izolacja podłogi; 
5. izolacja dachu; 
6. izolacja układów rurociągów i przewodów. 

 
W ramach istniejących oznakowań ekologicznych wyroby do izolacji definiuje się na ogół ze 
względu na materiał, z którego są wykonane. Istnieją cztery główne kategorie materiałów: 
 

• włókno mineralne; 
• organiczne materiały pochodne paliw; 
• materiały organiczne pochodzenia zwierzęcego/roślinnego; 
• inne. 

 
Istniejące oznakowania ekologiczne nie obejmują obecnie izolacji układów rurociągów i 
przewodów ani wyrobów do izolacji wykonanych z folii. Kryteria wymienione w niniejszym 
dokumencie stosuje się zatem jedynie w odniesieniu do materiałów należących do 
powyższych kategorii 1–5. 
 
Większość wyrobów do izolacji cieplnej jest objęta zakresem dyrektywy w sprawie wyrobów 
budowlanych (zob. art. 6 ust. 2), zdefiniowana w zharmonizowanych normach europejskich 
oraz oceniana na podstawie metod badań określonych w tych normach. Wyroby budowlane 
objęte dyrektywą w sprawie wyrobów budowlanych muszą posiadać oznakowanie CE. 
Oznakowaniu CE towarzyszą szczegółowe informacje techniczne na temat określonych 
wyników tych produktów. 

 
2. Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko 
 
W trakcie cyklu życia izolacji cieplnej materiały niebezpieczne stanowią kluczowy czynnik 
oddziaływania na środowisko, zwłaszcza jeśli chodzi o skład chemiczny środków 
porotwórczych. Może to mieć wpływ na jakość powietrza i wody oraz na zdrowie ludzkie, 
ponieważ wiele spośród tych substancji zidentyfikowano jako rakotwórcze lub drażniące dla 
ludzi cierpiących na zaburzenia oddechowe. Niebezpieczne właściwości tych substancji 
sprawiają, że znaczna ich część nie nadaje się do składowania na wysypiskach odpadów 
innych niż niebezpieczne. Niektóre można poddać recyklingowi, zmniejszając w ten sposób 
poziom oddziaływania na środowisko.  
 
Kolejnym kluczowym czynnikiem oddziaływania na środowisko jest zużycie energii, 
szczególnie podczas produkcji i transportu. Niezwykle istotną kwestią jest jednak 
zmniejszenie wykorzystania energii w budynkach poprzez wybieranie wysokoefektywnej 
izolacji charakteryzującej się dobrym oporem cieplnym. W związku z tym czynnik ten należy 
rozważać w pierwszej kolejności. Ograniczy to zużycie energii na etapie użytkowania poprzez 
zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo do ogrzewania pomieszczeń, równoważąc w ten 
sposób energię zawartą w materiałach izolacyjnych. Po podjęciu decyzji w sprawie 
pożądanego oporu cieplnego nadal istnieje możliwość rozważenia czynników oddziaływania 
na środowisko w odniesieniu do różnych materiałów izolacyjnych spełniających to główne 
wymaganie. Na tym etapie należy rozważyć czynniki oddziaływania podsumowane w 
poniższym schemacie.  

                                                 
1 Allen, E. (1999) „Fundamentals of Building Construction Materials and Methods”, wydanie trzecie, John Wiley & Sons. 



Izolacja cieplna – Karta produktu 

3 of 13 

 
Kluczowe czynniki oddziaływania na 

środowisko 
 Podejście zgodne z zasadami GPP 

 
• zużycie energii, szczególnie 

podczas produkcji i transportu; 
• zużycie energii wewnątrz 

budynku wynikające z 
zastosowania izolacji o 
mniejszej efektywności; 

• zanieczyszczenie powietrza, 
gruntów i wody spowodowane 
stosowaniem materiałów 
niebezpiecznych, np. środków 
porotwórczych; 

• wykorzystanie/wydobycie 
surowców;  

• produkcja odpadów 
niebezpiecznych; 

• wytwarzanie materiałów 
odpadowych, w tym odpadów 
niebezpiecznych i opakowań 
oraz ich usuwanie.  

  
• nabywanie izolacji najbardziej 

efektywnej energetycznie;  
• nabywanie izolacji 

odpowiedniej do danej 
sytuacji w celu zapewnienia 
maksymalnych korzyści; 

• nabywanie izolacji 
ograniczającej wykorzystanie 
materiałów niebezpiecznych; 

• promowanie efektywnej 
konserwacji materiału 
izolacyjnego w celu 
wydłużenia jego cyklu życia; 

• promowanie zarządzania na 
etapie wycofania z 
eksploatacji, np. planów 
dotyczących 
przejęcia/ponownego 
wykorzystania/recyklingu; 

• nabywanie produktów, 
których konstrukcja umożliwia 
łatwy demontaż i recykling; 

• promowanie stosowania 
materiałów bezpiecznych dla 
środowiska; 

• promowanie stosowania do 
izolacji i opakowań 
materiałów pochodzących z 
recyklingu, bezpośrednio albo 
- w przypadku opakowań - 
poprzez uczestniczenie w 
akredytowanym systemie 
recyklingu; 

 
Należy zauważyć, że kolejność czynników oddziaływania niekoniecznie przekłada się na ich 
kolejność pod względem znaczenia. 
 
3. Kryteria GPP dotyczące izolacji cieplnej 
 

3.1. Kryteria podstawowe GPP dotyczące izolacji cieplnej 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Zakup wyrobów do izolacji cieplnej efektywnych energetycznie i bezpiecznych dla 
środowiska.  

 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 

1. Zgodnie z wymaganą charakterystyką energetyczną budynków w ramach dyrektywy 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków współczynnik przewodzenia 
ciepła wyrobu do izolacji cieplnej musi wynosić mniej niż 0,044 W/mK. 
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Weryfikacja: jeżeli wymienione kryteria dotyczące produktu zostały uwzględnione w 
odpowiedniej zharmonizowanej normie europejskiej – zgodnie z dyrektywą w sprawie 
wyrobów budowlanych (89/106/EWG) – w odniesieniu do oznakowania CE, dostawca 
musi dostarczyć informacje towarzyszące wymaganemu oznakowaniu CE w celu 
wykazania zgodności z wymienionymi kryteriami. 

  
Jeżeli wymienione kryteria dotyczące produktu nie zostały uwzględnione w informacjach 
towarzyszących oznakowaniu CE zgodnie z dyrektywą w sprawie wyrobów budowlanych 
(89/106/EWG), produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną również 
inne odpowiednie środki dowodowe lub podpisane oświadczenie. 
 
2. Z produktu nie będą się wydzielać ani nie będą wypłukiwane żadne substancje w 

ilościach przekraczających dopuszczalne wartości określone w następujących 
przepisach:  
a) substancje, których stosowanie uregulowane jest w UE rozporządzeniem (WE) nr 

842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych; 
b) nie mogą być wydzielane żadne substancje ani preparaty zaklasyfikowane 

zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE i 67/548/EWG jako rakotwórcze (R40, R45, 
R49), działające szkodliwie na układ rozrodczy (R60, R61, R62, R63), 
mutagenne (R46, R68), toksyczne (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
mogące powodować objawy alergii w następstwie wdychania (R42), powodujące 
dziedziczne wady genetyczne (R46), stwarzające poważne zagrożenie dla 
zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia (R48), powodujące 
możliwe ryzyko nieodwracalnych skutków (R68). 

c) nie mogą być wydzielane żadne substancje ani preparaty zaklasyfikowane 
zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE) nr 1272/20082 jako rakotwórcze (H350-
351), działające szkodliwie na układ rozrodczy (H360-361), mutagenne (H340-
341), toksyczne (H300-H301, H310-H311, H330-H331, H411), uczulające przez 
wdychanie (H334), powodujące dziedziczne wady genetyczne (H340), 
stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie 
długotrwałego narażenia (H372-373), powodujące możliwe ryzyko 
nieodwracalnych skutków (H371). 

 
Weryfikacja: Oferent musi przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że to 
kryterium zostało spełnione. 
 

 
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

1. Materiały drewnopochodne (np. korek, celuloza) wykorzystywane do produkcji izolacji 
cieplnej, pochodzące z lasów, które zarządzane są w sposób zrównoważony, tak aby 
umożliwić wdrażanie zasad i środków mających na celu zapewnienie zrównoważonej 
i zgodnej z prawem 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: Zrównoważone pochodzenie drewna/włókien drzewnych i jego legalność 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:PL:PDF, s. 1352. 
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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. 

 

 
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Oferent musi dostarczyć informacje dotyczące:  
 

• producenta i daty produkcji/numeru partii; 
• oznaczeń ryzyka i odpowiednich zwrotów określających zagrożenie w odniesieniu 

do produktu na etapie produkcji; 
• materiału, z którego wykonano dany produkt; 
• wagi i grubości; 
• udziału procentowego zawartości materiału pochodzącego z recyklingu3: w 

odniesieniu do materiałów udział procentowy każdego materiału należy wyraźnie 
oznaczyć według masy i objętości; 

• maksymalnego czasu magazynowania lub terminu, przed upływem którego 
należy dokonać instalacji; 

• czasu po instalacji, w którym dany produkt uzyska swoją grubość nominalną; 
• instrukcji w zakresie transportu i instalacji; 
• pisemnej instrukcji magazynowania. 

 
Weryfikacja: jeżeli wymienione kryteria dotyczące produktu zostały uwzględnione w 
odpowiedniej zharmonizowanej normie europejskiej – zgodnie z dyrektywą w sprawie 
wyrobów budowlanych (89/106/EWG) – w odniesieniu do oznakowania CE, dostawca 
musi dostarczyć informacje towarzyszące wymaganemu oznakowaniu CE w celu 
wykazania zgodności z wymienionymi kryteriami. 

  
Jeżeli wymienione kryteria dotyczące produktu nie zostały uwzględnione w informacjach 
towarzyszących oznakowaniu CE zgodnie z dyrektywą w sprawie wyrobów budowlanych 
(89/106/EWG), produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną również 
inne odpowiednie środki dowodowe lub podpisane oświadczenie. 

 

 

                                                                                                                                         
[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 
3 Stosując definicję zawartości materiału pochodzącego z recyklingu zawartą w normie ISO 14021. 
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3.2. Kryteria kompleksowe GPP dotyczące izolacji cieplnej 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Zakup wyrobów do izolacji cieplnej efektywnych energetycznie i bezpiecznych dla 
środowiska.  

 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. Zgodnie z wymaganą charakterystyką energetyczną budynków w ramach dyrektywy 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków współczynnik przewodzenia 
ciepła wyrobu do izolacji cieplnej musi wynosić mniej niż 0,044 W/mK. 

 
Weryfikacja: jeżeli wymienione kryteria dotyczące produktu zostały uwzględnione w 
odpowiedniej zharmonizowanej normie europejskiej – zgodnie z dyrektywą w sprawie 
wyrobów budowlanych (89/106/EWG) – w odniesieniu do oznakowania CE, dostawca 
musi dostarczyć informacje towarzyszące wymaganemu oznakowaniu CE w celu 
wykazania zgodności z wymienionymi kryteriami. 

  
Jeżeli wymienione kryteria dotyczące produktu nie zostały uwzględnione w informacjach 
towarzyszących oznakowaniu CE zgodnie z dyrektywą w sprawie wyrobów budowlanych 
(89/106/EWG), produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną również 
inne odpowiednie środki dowodowe lub podpisane oświadczenie. 

 
1. Z produktu nie będą się wydzielać ani nie będą wypłukiwane żadne substancje w 

ilościach przekraczających dopuszczalne wartości określone w następujących 
przepisach: 

 
a) substancje, których stosowanie uregulowane jest w UE rozporządzeniem (WE) nr 

842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych; 
b) nie mogą być wydzielane żadne substancje ani preparaty zaklasyfikowane 

zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE i 67/548/EWG jako rakotwórcze (R40, R45, 
R49), działające szkodliwie na układ rozrodczy (R60, R61, R62, R63), 
mutagenne (R46, R68), toksyczne (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
mogące powodować objawy alergii w następstwie wdychania (R42), powodujące 
dziedziczne wady genetyczne (R46), stwarzające poważne zagrożenie dla 
zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia (R48), powodujące 
możliwe ryzyko nieodwracalnych skutków (R68) działające szkodliwie przez drogi 
oddechowe (R20), działające szkodliwie w kontakcie ze skórą (R21); 

c) nie mogą być wydzielane żadne substancje ani preparaty zaklasyfikowane 
zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE) nr 1272/20084 jako rakotwórcze (H350-
351), działające szkodliwie na układ rozrodczy (H360-361), mutagenne (H340-
341), toksyczne (H300-H301, H310-H311, H330-H331, H411), uczulające przez 
wdychanie (H334), powodujące dziedziczne wady genetyczne (H340), 
stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie 
długotrwałego narażenia (H372-373), powodujące możliwe ryzyko 
nieodwracalnych skutków (H371). 

 
Weryfikacja: Oferent musi przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że to 
kryterium zostało spełnione. 
 
 

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

                                                 
4  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:PL:PDF, s. 1352. 
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1. Materiały drewnopochodne (np. korek, celuloza) wykorzystywane do produkcji izolacji 
cieplnej, pochodzące z lasów, które zarządzane są w sposób zrównoważony, tak aby 
umożliwić wdrażanie zasad i środków mających na celu zapewnienie zrównoważonej 
i zgodnej z prawem 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: Zrównoważone pochodzenie drewna/włókien drzewnych i jego legalność 
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 przypadkach, w których GPP obejmuje instalację produktu, instalatorzy udzielają 
co najmniej dwudziestoletniej gwarancji. W przypadkach, w których GPP obejmuje 
jedynie zakup produktów (bez prac instalacyjnych; tj. kupowanie produktów „na 
zapas”) producent udziela na dostarczany produkt co najmniej dwudziestoletniej 
gwarancji, pod warunkiem że został on zainstalowany zgodnie z dotyczącymi go 
wskazówkami technicznymi. 

 
Weryfikacja: Oferent musi przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że to 
kryterium zostało spełnione. 
 

3. Dodatkowe punkty zostaną przyznane proporcjonalnie do udziału procentowego 

                                                 
[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 
5 Stosując zawartą w normie ISO 14021 definicję zawartości materiału pochodzącego z recyklingu: stosunek zawartego w produkcie 
materiału pochodzącego z recyklingu, według masy. Jako zawartość materiału pochodzącego z recyklingu uznaje się jedynie 
materiały przed- i pokonsumenckie zgodne z następującym zastosowaniem tych terminów: 

• Materiał przedkonsumencki: materiał przekierowany ze strumienia odpadów podczas procesu produkcji. Wyłącza się 
powtórną utylizację materiałów, na przykład przerabianie, przeszlifowanie lub wytworzony w skutek procesu złom, który 
można odzyskać w ramach tego samego procesu. 
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zawartości materiału pochodzącego z recyklingu5 w wyrobie do izolacji w porównaniu 
do tych samych materiałów, bez spowodowania jednocześnie zwiększenia grubości 
materiału, która ma zapewnić ten sam poziom izolacji. Stosowanie produktów 
wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu nie może również zagrażać 
funkcji lub właściwościom cieplnym danego wyrobu do izolacji (ani ilości materiału 
potrzebnej dla całego budynku).  

 
Weryfikacja: Oferent musi przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że to 
kryterium zostało spełnione.  Wytyczne dotyczące odpowiednich poziomów zawartości 
materiału pochodzącego z recyklingu znajdują się na stronie internetowej: 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf 

 
4. Dodatkowe punkty zostaną przyznane w odniesieniu do wyrobów do izolacji, w 

których stosuje się środki porotwórcze o niższym współczynniku ocieplenia 
globalnego, jeżeli w wyniku porównania okaże się, że te środki porotwórcze osiągają 
ten sam poziom izolacyjności cieplnej izolacji w trakcie cyklu życia danego produktu. 

 
Weryfikacja: Oferent musi przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający, że to 
kryterium zostało spełnione.  
 

 
 
 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Oferent musi dostarczyć informacje dotyczące:  
 

• producenta i daty produkcji/numeru partii; 
• oznaczeń ryzyka w odniesieniu do produktu na etapie produkcji; 
• materiału, z którego wykonano dany produkt; 
• wagi i grubości; 
• udziału procentowego zawartości materiału pochodzącego z recyklingu6: w 

odniesieniu do materiałów udział procentowy każdego materiału należy wyraźnie 
oznaczyć według masy i objętości; 

• maksymalnego czasu magazynowania lub terminu, przed upływem którego 
należy dokonać instalacji; 

• czasu po instalacji, w którym dany produkt uzyska swoją grubość nominalną; 
• instrukcji w zakresie transportu i instalacji; 
• pisemnej instrukcji magazynowania. 

 
Weryfikacja: jeżeli wymienione kryteria dotyczące produktu zostały uwzględnione w 
odpowiedniej zharmonizowanej normie europejskiej – zgodnie z dyrektywą w sprawie 
wyrobów budowlanych (89/106/EWG) – w odniesieniu do oznakowania CE, dostawca 
musi dostarczyć informacje towarzyszące wymaganemu oznakowaniu CE w celu 
wykazania zgodności z wymienionymi kryteriami. 

  
Jeżeli wymienione kryteria dotyczące produktu nie zostały uwzględnione w informacjach 
towarzyszących oznakowaniu CE zgodnie z dyrektywą w sprawie wyrobów budowlanych 
(89/106/EWG), produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną również 
inne odpowiednie środki dowodowe lub podpisane oświadczenie. 

 
 

                                                                                                                                         
• Materiał pokonsumencki: materiał wytwarzany przez gospodarstwa domowe lub przez obiekty handlowe, przemysłowe 

oraz instytucjonalne występujące w roli użytkownika ostatecznego danego produktu, który to materiał nie może już być 
wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zalicza się do tego zwrot materiału z sieci dystrybucji. 
(http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 

6 Stosując definicję zawartości materiału pochodzącego z recyklingu zawartą w normie ISO 14021. 



Izolacja cieplna – Karta produktu 

9 of 13 

3.3. Materiały izolacyjne: Noty wyjaśniające 
 

1. 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 punktów. 

 
2. Aby zastosowany został prawidłowy poziom i rodzaj izolacji, instytucje zamawiające 

powinny uwzględnić lokalne warunki w miejscu wykonywania robót budowlanych, w 
odniesieniu do których wymagane jest zastosowanie izolacji, takie jak czynniki 
geograficzne, klimat i wymiary budynku. 
 

3. 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.  

 



Izolacja cieplna – Karta produktu 

10 of 13 

4. Zagadnienia kosztowe 
 
W związku ze wzrostem cen energii i kosztów składowania odpadów producenci i 
użytkownicy budynków zaczynają zwracać uwagę na materiały izolacyjne jako sposób na 
zmniejszenie rosnących rachunków. Tabela 1 przedstawia niektóre koszty różnych rodzajów 
wyrobów do izolacji. Należy zauważyć, że poniższa tabela nie zawiera danych dotyczących 
kosztów dla wszystkich materiałów izolacyjnych, ponieważ jest ona cytowana ze źródła 
wtórnego. Należy również zaznaczyć, że podane koszty są kosztami orientacyjnymi i 
podlegają zmianom rynkowym.   

Tabela 1. Porównanie cen różnych wyrobów do izolacji7. 

 
Rodzaj izolacji Sprawność cieplna 

(W/mK) 
(a) Cena/ m2 

Styropian  
0,033 

płyta 50 mm 3,14 EUR 
płyta 100 mm 6,28 EUR 
płyta 65 mm do wypełniania szczelin 
4,40 EUR (w tym koszt instalacji) 

Skalna wełna mineralna 0,034-0,036 4,40 EUR – 7,80 EUR 
Celuloza 0,033 10,06 EUR 
Materiał izolacyjny z lnu – 
Isovlas 50 mm: 0.035 50 mm 5,52 EUR 

100 mm 9,48 EUR 
Wełna owcza 

0,037 
50 mm 5,98 EUR 
100 mm 11,94 EUR 

Elastyczna pianka 
melaminowa 0,035 

50 mm 37,71 EUR 

Korek 0,037 Brak 
Materiał izolacyjny z konopi i 
lnu Isonat Hemp oraz wata 
bawełniana pochodząca z 
recyklingu (ang. Cotton fibre 
batts) 

0,039 

50mm 5,23 EUR 
100 mm 10,43 EUR 

(a) Waluty przeliczone z funtów szterlingów na euro według kursu podanego na stronie internetowej 
http://www.xe.com na dzień 7 lipca 2008 r. 

 
Chociaż koszty zakupu styropianu są niższe niż koszty zakupu większości innych materiałów 
o bardzo zbliżonej sprawności cieplnej, wyprodukowanie styropianu wymaga większych 
nakładów tzw. szarej energii. Z tabeli 2 we wprowadzającym sprawozdaniu technicznym 
wynika na przykład, że na wyprodukowanie styropianu potrzeba cztery razy więcej szarej 
energii niż w przypadku skalnej wełny mineralnej. Podobnie, mimo że warstwa wełny owczej 
o grubości 100 mm jest w przybliżeniu dwa razy droższa od 100 mm płyty styropianu o 
porównywalnej sprawności cieplnej, na jej wytworzenie potrzeba zaledwie odrobiny (~4 %) 
szarej energii. Konsumenci muszą porównać koszty nabycia i instalacji z trwałością materiału 
i izolacyjnością cieplną wymaganą dla budynku, tak aby były one w stosunku do siebie 
proporcjonalne. Innymi słowy, większą izolacyjność cieplną można nabyć i zainstalować po 
wyższych kosztach, ale może ona nie być wymagana z punktu widzenia przeznaczenia 
budynku, biorąc pod uwagę jego lokalizację i klimat. 
 
Jeżeli chodzi o okres eksploatacji, koszt budynku obejmuje następujące aspekty8: 
 

• koszt kontroli emisji do atmosfery; 
• koszt zasobów wykorzystanych w trakcie uzyskania i wytworzenia produktu, np. koszt 

energii, transportu, pakowania, odpadów i emisji;  
• koszt przetwarzania i usuwania odpadów; 
• koszt podatków ekologicznych; 
• koszt środków usuwania zanieczyszczeń; 
• koszt zarządzania środowiskiem; 

                                                 
7 Roaf, S. et al. (2007), „Ecohouse: A Design Guide”. Wydanie trzecie. Architectural Press. 
8 Boussabaine and Kirkham (2004), „Whole Life-cycle Costing: Risk and Risk Responses”. Blackwell Publishing. 
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• koszt infrastruktury publicznej, np. wody, energii elektrycznej i gazu. 
 
Niektóre z tych kosztów, zazwyczaj te związane z etapami produkcji, są przenoszone na 
użytkownika ostatecznego w postaci ceny wyrobu do izolacji. Konsumenci muszą porównać 
te koszty z większymi kosztami ogrzewania i wentylacji, które ponieśliby w przypadku 
niezainstalowania izolacji. Należy wziąć pod uwagę wszelkie programy zachęt udostępniane 
przez rząd lub przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Na przykład w Wlk. Brytanii Energy 
Saving Trust obliczył prawdopodobne oszczędności w tym zakresie dla trzypokojowego domu 
bliźniaczego z centralnym ogrzewaniem gazowym, w przypadku którego izolację instaluje 
profesjonalny wykonawca, zaś materiały izolacyjne nabyto po promocyjnej cenie od lokalnego 
dostawy energii. 
Tabela 2 przedstawia niektóre wyniki badania Energy Saving Trust. 
 
Tabela 2 Oszczędności z izolacji 
Produkt Oszczędności w skali 

roku* 
Koszt instalacji* Okres amortyzacji 

Izolacja muru 
podwójnego9 
 

Ok. 132 EUR Ok. 300 EUR** Ok. 2 lat 

Izolacja ścian 
wewnętrznych10 
 

Ok. 438 EUR 6 600 EUR - 10 200 
EUR*** 

Ok. 15-23 lat 

Izolacja ścian 
zewnętrznych11 
 

Ok. 462 EUR 12 600 EUR – 17 400 
EUR*** 

Ok. 27-37 lat 

Izolacja podłogi12 
 

Ok. 60 EUR Ok. 120 EUR**** Ok. 2 lat**** 

 
Uwagi: 
*Wszystkie oszczędności i koszty przeliczone z funtów szterlingów na euro według kursu: 1 funt szterling = 1,20037 
EUR. 
**Koszt instalacji uwzględnia możliwość uzyskania dotacji od głównych dostawców energii w ramach Carbon 
Emissions Reduction Target (CERT); typowy koszt instalacji bez dotacji wynosi ok. 600 EUR. 
***Ściany zewnętrzne / ściany wewnętrzne: liczby podane wyżej odnoszą się do całej instalacji, jednak w przypadku 
remontu poszczególnych ścian w budynku, można poczynić znaczne oszczędności dzięki zastosowaniu 
jednocześnie izolacji. 
**** Koszt i amortyzacja w przypadku samodzielnej realizacji prac. 
 
Należy również zaznaczyć, że okres amortyzacji w przypadku wyrobów do izolacji może być 
zróżnicowany w zależności od tego, czy nieruchomość jest nowym czy remontowanym 
budynkiem. Ponieważ znaczna część starszych nieruchomości nie spełnia tych samych 
wysokich norm dotyczących budynków, które spełniają obecnie nowe budowy, większe 
oszczędności energii można uzyskać poprzez wymianę lub uzupełnienie poziomów izolacji. 
W rezultacie okres amortyzacji będzie krótszy, ponieważ rachunki za energię zmniejszą się w 
większym stopniu. 

                                                 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 



Izolacja cieplna – Karta produktu 

12 of 13 

5. Właściwe prawodawstwo UE i źródła informacji 
 
5.1. Prawodawstwo UE 

 
• 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   
 

• 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 w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG 

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  

  
• 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   

 
• Rozporządzenie REACH 1907/2006 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF 

 
• Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):PL:HTML  

 
• Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę 

ozonową 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:PL:PDF  
 

• Dyrektywa 94/62/WE w sprawie 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=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Dyrektywa 91/689/WE w sprawie odpadów niebezpiecznych 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:PL:HTML   
 
• Dyrektywa ramowa 2008/98/WE w sprawie odpadów 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:PL:PDF   

 
• Europejski Katalog Odpadów 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:PL:HTML   
 
• Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:PL:HTML   
 
• Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 

energetycznych 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:PL:HTML  

 
• Dyrektywa 2009/125/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych z energią 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:pl:PDF 

 
 
5.2. Oznakowania ekologiczne oraz inne źródła kryteriów 
 
• Norma: Dobry Wybór Środowiskowy Australii (ang. Good Environmental Choice Australia, 

GECA): Materiały do izolacji cieplnej budynków 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Program Wyboru Środowiskowego Kanady (ang. Environment Canada’s Environmental 

Choice Program): Materiały do izolacji cieplnej 
http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name= 

 
• Oznaczenie Wyboru Środowiskowego Nowej Zelandii (ang. Environmental Choice New 

Zealand Label): Materiały do izolacji cieplnej budynków (typu opornościowego) 
http://www.enviro-choice.org.nz/ 

 
• Tajwańskie logo GreenMark: Materiały do izolacji cieplnej budynków 

http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 
 
• Koreańskie oznakowanie ekologiczne: EL243. Materiał izolacyjny i absorbujący dźwięk 

http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 
 
• Niemiecki Błękitny Anioł (Blauer Engel): materiały budowlane wytworzone z odpadów 

szklanych; materiały budowlane wytworzone z makulatury; http://www.blauer-engel.de/  
 
• Logo Energy Saving Recommended w Wlk. Brytanii: Izolacja (różne rodzaje) 

http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 
 
• Amerykański program ENERGY STAR: Uszczelnianie domu 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing  
 


