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Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych, dotyczące biurowego sprzętu komputerowego 
 
Zielone zamówienia publiczne (GPP) stanowią instrument dobrowolny. W całej UE przyjęto jednak, że jednostki administracji rządowej zamawiają biurowy 
sprzęt komputerowy, który spełnia wymogi efektywności Energy Star. W niniejszym dokumencie przedstawiono unijne kryteria GPP opracowane w 
odniesieniu do grupy produktów z zakresu biurowego sprzętu komputerowego. W towarzyszącym mu sprawozdaniu technicznym przedstawiono pełne 
uzasadnienie wyboru wspomnianych kryteriów oraz podano odniesienia do miejsc, w których można znaleźć dalsze informacje.  
 
Dla każdej grupy produktów / usług przedstawiono po dwa zestawy kryteriów: 
 

• Podstawowe unijne kryteria GPP to kryteria odpowiednie do stosowania przez każdą instytucję zamawiającą we wszystkich państwach 
członkowskich, obejmujące kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko. Zostały opracowane tak, aby można je było stosować przy minimalnym 
dodatkowym wysiłku związanym z weryfikacją oraz przy nieznacznych wzrostach kosztów.  

• Kompleksowe unijne kryteria GPP stworzono z myślą o tych instytucjach, które pragną zakupić najlepsze produkty dostępne na rynku. Mogą one 
wymagać dodatkowego wysiłku związanego z weryfikacją lub nieznacznego wzrostu kosztów w porównaniu z innymi produktami o takich samych 
funkcjach. 

 
 
1. Definicja i zakres stosowania 
 
Biurowy sprzęt komputerowy, o którym mowa w niniejszym dokumencie obejmuje dwa zestawy produktów: 

• komputery – w tym zarówno komputery stacjonarne, jak i komputery przenośne, 
• monitory. 

 
Do celów zdefiniowania kryteriów (wytycznych) dotyczących zielonych zamówień publicznych tę grupę produktów dzieli się na sześć kategorii: 

• komputer osobisty (komputer stacjonarny, komputer zintegrowany, urządzenie typu „cienki klient”) 
• wyświetlacz (jeżeli dostarczany jest w zestawie z komputerem) 
• klawiatura (jeżeli dostarczana jest w zestawie z komputerem) 
• zasilacz zewnętrzny (jeżeli dostarczany jest w zestawie z komputerem) 
• komputery przenośne (w tym tablety) 
• niezależna jednostka przetwarzania grafiki (jeżeli dostarczana jest w zestawie z komputerem). 

 
Kryteria dotyczące komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i monitorów zostały ujęte w jednej grupie. 
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Kryteria podstawowe dotyczące komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i monitorów dotyczą głównie uwzględniania specyfikacji technicznych 
związanych z zużyciem energii, gdyż aspekt ten określono jako mający najistotniejsze oddziaływanie na środowisko. Kryteria podstawowe obejmują ponadto 
pewne proste, zrozumiałe (i łatwe do zweryfikowania) kryteria dotyczące okresu eksploatacji produktów. Owe kryteria odnoszące się do okresu eksploatacji 
zostały dobrane na podstawie oznakowania ekologicznego UE, oznakowania „Błękitny anioł” (Blue Angel) i oznakowania „Nordycki łabędź” (Nordic Swan).  
 
Kryteria kompleksowe obejmują kolejne aspekty ujęte w specyfikacjach i uwzględniane na etapie udzielania zamówienia: 

• funkcje zarządzania energią, w jakie posiada sprzęt 
• emisje hałasu 
• zastosowanie rtęci w układzie przeciwoświetlenia monitorów LCD 
• demontaż sprzętu 
• zawartość materiałów wtórnych i możliwość ponownego przetworzenia 
• zastosowanie w częściach z tworzyw sztucznych środków zmniejszających palność, określonych niektórymi zwrotami wskazującymi 

zagrożenie (rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczości). 
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2. Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko 
 
Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko  Podejście zgodne z zasadami GPP 

 
• zużycie energii i związane z nim emisje dwutlenku węgla 

(CO2) 
• zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, tworzenie się 

smogu ozonowego, bioakumulacja lub zagrożenie dla 
łańcucha żywnościowego i niebezpieczne oddziaływanie na 
organizmy wodne, spowodowane niebezpiecznymi 
składnikami (np. zawartością rtęci w wyświetlaczach LCD i 
środkami zmniejszającymi palność) 

• negatywne oddziaływanie na zdrowie pracowników 
spowodowane hałasem, stres wywoływany u osób 
wrażliwych na tego rodzaju dźwięki 

• zużycie energii, stosowanie ograniczonych zasobów oraz 
szkodliwe emisje związane z wytwarzaniem produktów 
komputerowych (pozyskiwanie surowców, produkcja 
komponentów) 

• wytwarzanie odpadów, w tym opakowań, oraz ich ostateczne 
usuwanie 
 

  
• zakup modeli energooszczędnych 
• zakup produktów zawierających ograniczoną ilość 

szkodliwych składników oraz propagowanie opcji zwrotu 
zużytych urządzeń 

• zakup produktów o obniżonym poziomie emisji hałasu 
• projektowanie z myślą o recyklingu, dłuższym okresie 

użytkowania oraz propagowanie opcji zwrotu zużytych 
urządzeń 

• zapewnienie możliwości recyklingu wykorzystanych 
opakowań 

• częstsze wykorzystywanie opakowań pochodzących z 
recyklingu 

• bezpieczne usuwanie (recykling, ponowne wykorzystanie) 
produktów końcowych 

 
Uwaga: kolejność, w jakiej wymieniono czynniki oddziaływania na środowisko niekoniecznie odzwierciedla ich znaczenie. 
 
Szczegółowe informacje na temat grupy produktów z zakresu biurowego sprzętu komputerowego można znaleźć w sprawozdaniu technicznym. 
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3. Unijne kryteria GPP dotyczące biurowego sprzętu komputerowego  
 

Kryteria podstawowe Kryteria kompleksowe 
3.1 Unijne kryteria GPP dla komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i monitorów 

PRZEDMIOT PRZEDMIOT 
Zakup [komputerów stacjonarnych/komputerów przenośnych/monitorów] 
charakteryzujących się niewielkim oddziaływaniem na środowisko w całym 
cyklu życia. 
 

Zakup [komputerów stacjonarnych/komputerów przenośnych/monitorów] 
charakteryzujących się niewielkim oddziaływaniem na środowisko w całym 
cyklu życia.  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
1. Wszystkie produkty muszą spełniać wymogi najnowszej normy 

ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej, dostępne na 
stronie www.eu-energystar.org. 

 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Uznany zostanie również inny stosowny środek 
dowodowy, na przykład dokumentacja techniczna producenta lub 
sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez uznany organ (np. organ 
upoważniony do sporządzania sprawozdań z badań zgodnie z normą 
ISO 17025), wykazujące, że kryteria są spełnione. 
 

1. Wszystkie produkty muszą spełniać wymogi najnowszej normy 
ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej, dostępne na 
stronie www.eu-energystar.org. 

 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Uznany zostanie również inny stosowny środek 
dowodowy, na przykład dokumentacja techniczna producenta lub 
sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez uznany organ (np. organ 
upoważniony do sporządzania sprawozdań z badań zgodnie z normą 
ISO 17025), wykazujące, że kryteria są spełnione. 

2. Komputery stacjonarne muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby: 
• pamięć była łatwo dostępna i mogła być wymieniana lub 

modernizowana 
• twardy dysk (lub elementy, które spełniają funkcje twardego dysku) 

oraz napęd CD lub DVD, jeżeli komputer jest w nie wyposażony, 
mogły być wymieniane. 

 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną 
uznane. 

2. Komputery stacjonarne muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby: 
• pamięć była łatwo dostępna i mogła być wymieniana lub 

modernizowana 
• twardy dysk (lub elementy, które spełniają funkcje twardego 

dysku) oraz napęd CD lub DVD, jeżeli komputer jest w nie 
wyposażony, mogły być wymieniane. 

 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną 
uznane. 
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3. Komputery przenośne muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby 

pamięć była łatwo dostępna i mogła być wymieniana lub 
modernizowana. 

 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną 
uznane. 
 

3. Komputery przenośne muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby 
pamięć była łatwo dostępna i mogła być wymieniana lub 
modernizowana. 

 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną 
uznane. 
 

4. Układ przeciwoświetlenia monitorów LCD nie zawiera więcej niż 
średnio 3,5 mg rtęci na lampę. 

 
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym 
oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne 
oznakowania ekologiczne typu I, spełniające powyższe kryteria, również 
mogą zostać uznane. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną uznane. 
Uwaga: od dnia 31 grudnia 2011 r. kwestia ta będzie regulowana na mocy 
pkt. 3a) załącznika III do dyrektywy 2011/65/UE. 
 

4. Układ przeciwoświetlenia monitorów LCD nie zawiera rtęci. 
 
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym 
oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne 
oznakowania ekologiczne typu I, spełniające powyższe kryteria, również 
mogą zostać uznane. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną uznane. 
 

5. „Deklarowany poziom mocy akustycznej odniesionej do A” (w 
odniesieniu do l pW) komputerów stacjonarnych lub komputerów 
przenośnych, zgodnie z punktem 3.2.5 ISO 9296, mierzony zgodnie z 
ISO 7779 (lub równorzędnymi normami), nie przekracza: 

 
w przypadku komputerów stacjonarnych: 
• 4,0 B (A) w jałowym trybie pracy (równoważne 40 dB(A)) 
• 4,5 B (A) podczas uzyskiwania dostępu do napędu twardego dysku 

(równoważne 45 dB (A)). 
 
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym 
oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne 
oznakowania ekologiczne typu I, spełniające powyższe kryteria, również 
mogą zostać uznane. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną uznane. 

5. „Deklarowany poziom mocy akustycznej odniesionej do A” (w 
odniesieniu do l pW) komputerów stacjonarnych lub komputerów 
przenośnych, zgodnie z punktem 3.2.5 ISO 9296, mierzony zgodnie z 
ISO 7779 (lub równorzędnymi normami), nie przekracza: 

 
w przypadku komputerów stacjonarnych: 
• 4,0 B (A) w jałowym trybie pracy (równoważne 40 dB (A)) 
• 4,5 B (A) podczas uzyskiwania dostępu do napędu twardego dysku 

(równoważne 45 dB (A)). 
 
Weryfikacja: Wszystkie produkty opatrzone wspólnotowym 
oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi. Inne 
oznakowania ekologiczne typu I, spełniające powyższe kryteria, również 
mogą zostać uznane. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną uznane. 
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w przypadku komputerów przenośnych: 
• 3,5 B (A) w jałowym trybie pracy (równoważne 35 dB (A)) 
• 4,0 B (A) podczas uzyskiwania dostępu do napędu twardego dysku 

(równoważne 40 dB (A)). 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną 
uznane. 
 
Może to być sprawozdanie poświadczające, że poziomy emisji hałasu 
zostały zmierzone zgodnie z normą ISO 7779 i zadeklarowane zgodnie z 
normą ISO 9296 lub równoważnymi normami. W sprawozdaniu podaje się 
zmierzone poziomy emisji hałasu w jałowym trybie pracy i podczas 
uzyskiwania dostępu do twardego dysku, które należy zadeklarować zgodnie 
z pkt 3.2.5 normy ISO 9296. 
 

 
w przypadku komputerów przenośnych: 
• 3,5 B (A) w jałowym trybie pracy (równoważne 35 dB (A)) 
• 4,0 B (A) podczas uzyskiwania dostępu do napędu twardego dysku 

(równoważne 40 dB (A)). 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną 
uznane. 
 
Może to być sprawozdanie poświadczające, że poziomy emisji hałasu 
zostały zmierzone zgodnie z normą ISO 7779 i zadeklarowane zgodnie z 
normą ISO 9296 lub równoważnymi normami. W sprawozdaniu podaje się 
zmierzone poziomy emisji hałasu w jałowym trybie pracy i podczas 
uzyskiwania dostępu do twardego dysku, które należy zadeklarować zgodnie 
z pkt 3.2.5 normy ISO 9296. 
 

6. Należy dostarczyć instrukcje dla użytkownika lub zapewnić szkolenia 
dla personelu informatycznego w zakresie ekologicznego zarządzania 
produktami informatycznymi. 

 
Weryfikacja: Należy przedstawić instytucji zamawiającej egzemplarz 
instrukcji dla użytkownika. Instrukcje te muszą być fabrycznie zapisane na 
dysku komputera i dostępne do odczytu (a w przypadku monitora 
dostarczone z oprogramowaniem sterownika); instrukcje muszą być również 
zamieszczone na stronie internetowej producenta. Omówione w nich 
zagadnienia mogą dotyczyć na przykład korzystania z funkcji oszczędzania 
energii. Ewentualnie można zapewnić prosty kurs (interaktywny, zgodny z 
charakterem urządzenia) lub menu informacyjne.  
 

6. Należy dostarczyć instrukcje dla użytkownika lub zapewnić szkolenia 
dla personelu informatycznego w zakresie ekologicznego zarządzania 
produktami informatycznymi. 

 
Weryfikacja: Należy przedstawić instytucji zamawiającej egzemplarz 
instrukcji dla użytkownika. Instrukcje te muszą być fabrycznie zapisane na 
dysku komputera i dostępne do odczytu (a w przypadku monitora 
dostarczone z oprogramowaniem sterownika); instrukcje muszą być również 
zamieszczone na stronie internetowej producenta. Omówione w nich 
zagadnienia mogą dotyczyć na przykład korzystania z funkcji oszczędzania 
energii. Ewentualnie można zapewnić prosty kurs (interaktywny, zgodny z 
charakterem urządzenia) lub menu informacyjne.  
 

7. Opakowanie 
 
W przypadku wykorzystania pudeł tekturowych, muszą one być wykonane 

7. Opakowanie 
 
W przypadku wykorzystania pudeł tekturowych, muszą one być wykonane 
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co najmniej w 50% z materiałów wtórnych. W przypadku użycia toreb lub 
arkuszy z tworzyw sztucznych muszą być one wykonane w co najmniej 50% 
z materiałów wtórnych lub muszą ulegać biodegradacji bądź nadawać się do 
kompostowania zgodnie z definicjami zawartymi w normie EN 13432. 
  
Ocena i weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Ewentualnie należy przedstawić oświadczenie o 
spełnieniu tego kryterium dotyczącego opakowania produktu. Kryterium 
temu podlega jedynie opakowanie podstawowe określone w dyrektywie 
94/62/WE. 

co najmniej w 80% z materiałów wtórnych. W przypadku użycia toreb lub 
arkuszy z tworzyw sztucznych muszą być one wykonane w co najmniej 75% 
z materiałów wtórnych lub muszą ulegać biodegradacji bądź nadawać się do 
kompostowania zgodnie z definicjami zawartymi w normie EN 13432. 
  
Ocena i weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Ewentualnie należy przedstawić oświadczenie o 
spełnieniu tego kryterium dotyczącego opakowania produktu. Kryterium 
temu podlega jedynie opakowanie podstawowe określone w dyrektywie 
94/62/WE. 

8. Funkcje oszczędzania energii powinny być przedstawione wraz ze 
sprzętem (w przypadku wszystkich produktów). 

 
Weryfikacja: Produktom musi towarzyszyć jasny opis istniejących w 
danym sprzęcie funkcji oszczędzania energii, ich umiejscowienia oraz 
dotyczących ich wymogów operacyjnych. 
 

8. Funkcje oszczędzania energii powinny być przedstawione wraz ze 
sprzętem (w przypadku wszystkich produktów). 

 
Weryfikacja: Produktom musi towarzyszyć jasny opis istniejących w 
danym sprzęcie funkcji oszczędzania energii, ich umiejscowienia oraz 
dotyczących ich wymogów operacyjnych. 
 

9. Oferent musi zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres 
co najmniej 3 lat od czasu zaprzestania produkcji. 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną 
uznane. 
 

9. Oferent musi zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres 
co najmniej 5 lat od czasu zaprzestania produkcji. 

 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną 
uznane. 

 
 
 

10. Substancje wchodzące w skład części z tworzyw sztucznych, stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia 

 
Części z tworzyw sztucznych o masie przekraczającej 25 g nie zawierają 
środków zmniejszających palność ani preparatów, którym przypisano 
którykolwiek z następujących zwrotów wskazujących zagrożenie, 
określonych w rozporządzeniu nr 1272/2008: 
• R45 (może powodować raka) 
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• R46 (może powodować dziedziczne wady genetyczne) 
• R60 (może upośledzać płodność) 
• R61 (może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki) 
 
Weryfikacja: Produkty opatrzone odpowiednim oznakowaniem 
ekologicznym typu I, spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za 
zgodne z wymogami. Inne stosowne środki dowodowe także zostaną 
uznane. 
 

KRYTERIA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KRYTERIA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 
1. Dodatkowe punkty będą przyznawane za łatwość demontażu i 

recyklingu części z tworzyw sztucznych: 
• podłączenia muszą być łatwe do zlokalizowania, dostępne za 

pomocą powszechnie stosowanych narzędzi i w najwyższym 
możliwym stopniu znormalizowane 

• części z tworzyw sztucznych o masie przekraczającej 25 g muszą 
posiadać trwałe oznaczenie określające materiał zgodnie z 
ISO 11469: 2000 lub równoważną normą; z kryterium tego 
wyłączone są wytłaczane elementy z tworzyw sztucznych oraz 
włókna światłowodowe wyświetlaczy z płaskim ekranem 

•  części z tworzyw sztucznych są wykonane z jednego polimeru lub 
kompatybilnych polimerów, z wyjątkiem pokrywy składającej się z 
nie więcej niż dwóch rodzajów polimerów, które są rozdzielne 

 
Weryfikacja: Wraz z wnioskiem przedstawia się sprawozdanie z 
przeprowadzonych testów, w którym opisano demontaż komputera. Zawiera 
ono widok zespołu rozebranego dla komputera z opisem głównych 
elementów oraz z oznaczeniem wszelkich substancji niebezpiecznych 
znajdujących się w elementach. Sprawozdanie może mieć formę pisemną 
lub audiowizualną. Informacje dotyczące substancji niebezpiecznych 
przedkłada się instytucji zamawiającej w formie wykazu materiałów 
określającego rodzaj, stosowaną ilość i umiejscowienie każdego materiału. 
 

1. Dodatkowe punkty będą przyznawane za łatwość demontażu i 
recyklingu części z tworzyw sztucznych: 
• podłączenia muszą być łatwe do zlokalizowania, dostępne za 

pomocą powszechnie stosowanych narzędzi i w najwyższym 
możliwym stopniu znormalizowane 

• części z tworzyw sztucznych o masie przekraczającej 25 g muszą 
posiadać trwałe oznaczenie określające materiał zgodnie z 
ISO 11469: 2000 lub równoważną normą; z kryterium tego 
wyłączone są wytłaczane elementy z tworzyw sztucznych oraz 
włókna światłowodowe wyświetlaczy z płaskim ekranem 

• części z tworzyw sztucznych są wykonane z jednego polimeru lub 
kompatybilnych polimerów, z wyjątkiem pokrywy składającej się z 
nie więcej niż dwóch rodzajów polimerów, które są rozdzielne 

 
Weryfikacja: Wraz z wnioskiem przedstawia się sprawozdanie z 
przeprowadzonych testów, w którym opisano demontaż komputera. Zawiera 
ono widok zespołu rozebranego dla komputera z opisem głównych 
elementów oraz z oznaczeniem wszelkich substancji niebezpiecznych 
znajdujących się w elementach. Sprawozdanie może mieć formę pisemną 
lub audiowizualną. Informacje dotyczące substancji niebezpiecznych 
przedkłada się instytucji zamawiającej w formie wykazu materiałów 
określającego rodzaj, stosowaną ilość i umiejscowienie każdego materiału. 
 

 2. Zawartość materiałów wtórnych i możliwość ponownego 
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przetworzenia (w przypadku komputerów stacjonarnych, 
komputerów przenośnych i monitorów) 

 
Dodatkowe punkty będą przyznawane, jeżeli zewnętrzna, wykonana z 
tworzywa sztucznego obudowa komputera, monitora i klawiatury składa się 
z pokonsumenckich materiałów wtórnych w co najmniej 10% według masy. 
 
Weryfikacja: Oświadczenie producenta, w którym określa on procentową 
zawartość pokonsumenckich materiałów wtórnych. 
 

 
 
Objaśnienia 
 
Modernizacja lub wymiana produktów: Kryteria te mają gwarantować dostępność części zamiennych. Decyzję o tym, czy niezbędna jest modernizacja, czy 
też wymiana produktów, należy jednak podejmować w każdym przypadku z osobna, rozważając w szczególności, czy potencjalne korzyści w zakresie 
efektywności energetycznej, możliwe do osiągnięcia dzięki zakupowi nowego produktu, przeważyłyby skutki wczesnego usunięcia. 
 
Kryteria udzielania zamówienia: Instytucje zamawiające będą musiały określić w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach przetargowych liczbę 
dodatkowych punktów, które zostaną przyznane za spełnienie każdego z kryteriów udzielenia zamówienia. Na ekologiczne kryteria udzielenia zamówienia 
powinno składać się co najmniej 15% całkowitej liczby możliwych do uzyskania punktów. 
 
Oznakowania ekologiczne typu I lub ISO 14024: Oznakowania ekologiczne typu I lub ISO 14024 to takie oznakowania, dla których kryteria 
ustalane są przez niezależny organ i które są monitorowane w procesie certyfikacji i audytu. Dlatego stanowią one bardzo przejrzyste, wiarygodne i 
obiektywne źródło informacji. Oznakowania te muszą spełniać następujące warunki:  

• oznakowanie jest przyznawane pod warunkiem spełnienia wymagań opartych na dowodach naukowych  
• oznakowania są przyjmowane z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów, takich jak organy rządowe, konsumenci, producenci, 

dystrybutorzy i organizacje ekologiczne  
• są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. 

 
W zamówieniach publicznych zamawiający mogą wymagać, aby spełnione były kryteria, na podstawie których wydaje się dane oznakowanie, oraz aby 
oznakowanie było stosowane jako jedna z form dowodu zgodności z wymogami. Nie mogą jednak wymagać, aby produkt posiadał oznakowanie ekologiczne. 
Ponadto zamawiający mogą stosować tylko te kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego, które odnoszą się do cech samego produktu lub usługi bądź do 
procesu produkcyjnego, a nie do ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. 
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Dowody zgodności z wymogami: Jeżeli w ramach weryfikacji kryteriów zezwala się na stosowanie innych odpowiednich środków dowodowych, mogą one 
obejmować dokumentację techniczną producenta, sprawozdanie z badań sporządzone przez uznany organ lub inne odpowiednie dowody. Z 
technicznego/prawnego punktu widzenia instytucja zamawiająca będzie musiała upewniać się w poszczególnych przypadkach, czy przedstawione dowody 
można uznać za odpowiednie. 
 
 
Kwestie finansowe  
 
Przy udzielaniu zamówienia zaleca się stosowanie „metodyki całkowitych kosztów posiadania". Oznacza to, że instytucja zamawiająca, oceniając oferty pod 
kątem najlepszej wartości w korzystnej cenie, bierze pod uwagę nie tylko cenę zakupu produktu, lecz również koszty cyklu życia w szacowanym okresie 
eksploatacji urządzenia. Koszty te obejmują cenę zakupu, koszty konserwacji i innych usług, koszt zużycia energii i innych materiałów eksploatacyjnych 
(takich jak papier i tusz) potrzebnych do użytkowania urządzenia oraz wszelkich kosztów usuwania zużytego produktu. Dzięki temu instytucja zamawiająca 
może wziąć pod uwagę aspekty ekologiczne przy ocenie zarówno jakości produktów (poprzez zastosowanie ekologicznych specyfikacji technicznych lub 
kryteriów udzielenia zamówienia), jak i ceny (poprzez uwzględnienie kosztu cyklu życia). 
Tak jak w przypadku każdego produktu wykorzystującego energię, zakup modeli energooszczędnych jest co do zasady opcją korzystną pod każdym 
względem –  pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji oraz ograniczenie oddziaływania na środowisko. Na stronie internetowej EU Energy Star znajduje się 
przydatne narzędzie do obliczania potencjalnych oszczędności finansowych przy zakupie bardziej energooszczędnych produktów: http://www.eu-
energystar.org/calculator.htm.  
 
Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku wymiany komputerów. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia, jak wskazuje raport najwyższego 
organu kontroli Wielkiej Brytanii1, bardziej opłacalna jest wymiana biurowego sprzętu komputerowego co trzy lata niż co pięć lat, jak jest przyjęte w sektorze 
publicznym. Wynika to stąd, iż sprzęt taki ma wartość rezydualną i można go odsprzedawać po trzech latach, co pozwala na utrzymanie niskich kosztów 
operacyjnych. 
 
Przeprowadzone w 2007 r. przez Komisję badanie kosztów i korzyści zielonych zamówień publicznych2 dotyczyło następstw finansowych zakupu zielonego 
(oznaczonego oznakowaniem ekologicznym) sprzętu IT, w tym komputerów, monitorów oraz urządzeń do przetwarzania obrazu:  
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  
2 Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe, Öko-Institut & ICLEI 2007, dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Komputery 
Jak obliczono, w przypadku komputerów różnice pomiędzy wersją zieloną a zwykłą wynoszą od 3% wyższych do 7% niższych kosztów dla wersji zielonej. 
Jest jednak wiele niewiadomych, które mogą mieć wpływ na te wyniki: sposób użytkowania, koszty naprawy, usługa serwisowania na miejscu w całym 
okresie życia produktu oraz szybkie zmiany na rynku (np. pod względem cen oraz zmienności komponentów) prowadzą do szybkich zmian składu oraz cen 
produktów. 
 
Komputery przenośne 
Jak obliczono, w przypadku komputerów przenośnych różnice między wersją zieloną a zwykłą wynoszą od 6% do 24%, przy czym wersja zielona jest droższa 
od zwykłej. Oszczędności energii w przypadku wersji zielonej nie mają większego wpływu na koszty całkowite, ponieważ oszczędność wynosi zazwyczaj 8 
euro w ciągu 4 lat. 
 
Monitory  
Jak obliczono, w przypadku monitorów różnice między wersją zieloną a zwykłą wynoszą od 10% do 22%, przy czym wersja zielona jest tańsza od zwykłej. 
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