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Okna 
- Okna, drzwi przeszklone i świetliki 

 

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 produktów okiennych, 
które oprócz okien obejmują również drzwi przeszklone i świetliki. W 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 niniejszych kryteriów dotyczących ekologicznych zamówień publicznych okna 
definiuje się jako otwory w ścianie lub dachu wypełnione szybą osadzoną w zamocowanej 
ramie, umożliwiające przedostawanie się światła dziennego. Często możliwe jest otwieranie 
okna za pomocą przesuwnych lub zawiasowych części ramy, aby umożliwić przedostanie się 
powietrza z zewnątrz do budynku. Do powyższej definicji celowo zostały włączone 
przeszklone drzwi zewnętrzne oraz świetliki. Każdorazowo użyty termin „okno” odnosi się do 
tych trzech produktów. 
 
Kryteria mają zastosowanie do okien, przeszklonych drzwi zewnętrznych i świetlików, które 
zostaną zamontowane w przegrodach zewnętrznych budynków stanowiących nieruchomości 
mieszkalne i handlowe oraz obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły i szpitale.  
 
Technologie uwzględnione przy opracowywaniu niniejszego dokumentu obejmują oszklenie 
(przy użyciu szyb jedno- i wielowarstwowych), stosowanie odstępów między szybami, powłoki 
niskoemisyjne, wypełnienie powietrzem lub gazem obojętnym przestrzeni między szybami 
szklanymi, a także konstrukcję ram. 
 
Obecnie żadne z istniejących norm i oznakowań ekologicznych nie obejmują wszystkich 
regionów klimatycznych Europy, w związku z czym nie należy stosować jednego, już 
istniejącego oznakowania ekologicznego jako podstawy do określenia kryteriów GPP, które 
mogą być stosowane na całym terytorium UE.  
 
 
 
2. Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko 
 
W przypadku okien kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko są związane z 
izolacyjnością cieplną w zakresie wymiany energii między wnętrzem budynku o regulowanej 
temperaturze a środowiskiem zewnętrznym, w przypadku której szacuje się, że stanowi ona 
rząd wielkości (dziesięciokrotnie) większy od energii potrzebnej do wyprodukowania okna1. 
Przekłada się to ostatecznie na większe zużycie paliwa, większą emisję dwutlenku węgla i 
emisję innych zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla pochodzący ze spalania paliw 
kopalnych. 
 
Ponadto występują czynniki oddziaływania na środowisko związane z materiałami 
stosowanymi do konstrukcji okien, w tym z niezbędnymi procesami przetwarzania takich 
materiałów, obróbką chemiczną niezbędną w celu zabezpieczenia materiałów na początku i w 
trakcie okresu użytkowania, odpadami pochodzącymi z produkcji i montażu oraz odpadami 
wytwarzanymi przy wycofaniu z eksploatacji, kiedy okna są wymieniane. 
 

• Kryteria podstawowe koncentrują się na zwiększeniu izolacyjności cieplnej ponad 
poziom wymagany w przepisach krajowych oraz niektórych podstawowych 
wymogach dotyczących oddziaływania materiałów. 

• Kryteria kompleksowe wymagają osiągnięcia dodatkowych oszczędności w zakresie 
efektywności energetycznej oraz obejmują szerszy zakres czynników oddziaływania 
przez materiały na środowisko związanych z produkcją, montażem i usuwaniem 
okien. 

 
 
 
 
Kluczowe czynniki oddziaływania na  Podejście zgodne z zasadami GPP 

                                                 
1  EMPA, Federalny Instytut Badań i Technologii Materiałów, http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2. 
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środowisko 
 
 

• wpływ energii wykorzystanej 
do ogrzania/chłodzenia 
budynku STRACONEJ w 
wyniku przepuszczenia przez 
okno w trakcie okresu jego 
użytkowania; 

 
• oddziaływanie na środowisko 

materiałów użytych do 
konstrukcji okna; 

• wpływ odpadów, w tym 
opakowań oraz odpadów 
związanych z wycofaniem z 
eksploatacji.  

 
 

  
• zachęcanie do kupowania 

oszklenia efektywnego pod 
względem izolacyjności cieplnej; 

• promowanie stosowania ram o 
wyższej izolacyjności cieplnej i 
mniejszym oddziaływaniu na 
środowisko (z zastosowaniem 
oceny cyklu życia); 

• promowanie stosowania 
odpowiedniego oszklenia – 
uwzględnienie warunków 
klimatycznych w procesach 
decyzyjnych; 

 
• promowanie efektywnej 

konserwacji okien w celu 
wydłużenia ich okresu 
użytkowania; 

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

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

• promowanie wykorzystywania 
materiałów pochodzących z 
recyklingu; 

• promowanie materiałów 
bezpiecznych dla środowiska. 
 
 

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

3.1. Podstawowe kryteria GPP dotyczące okien 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Zakup okien o wysokiej izolacyjności cieplnej i bezpiecznych dla środowiska. 
 
 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. Należy dopilnować, aby wszystkie okna montowane w nowych budynkach oraz okna 
montowane w ramach wymiany w istniejących budynkach osiągały wyższy poziom 
izolacyjności cieplnej niż poziom określony w przepisach krajowych. By osiągnąć ten 
cel, następujące wskaźniki wykazują [X] % poprawy w stosunku do wartości 
określonej w [należy podać nazwę odpowiednich przepisów krajowych]: 
a. wartość U; 
b. wartość G; 
c. wartość L50; 
d. przepuszczalność światła dziennego. 
 
Wskaźniki należy stosować do całości okna, z uwzględnieniem oszklenia i ramy. 
Wyrażony w procentach poziom (poziom ambicji), który należy podać, zależy w 
dużym stopniu od poziomu ambicji określonego w przepisach krajowych.  
 
Zaleca się, aby za cel wyznaczać co najmniej 20 % poprawę w stosunku do osiąganej 
izolacyjności cieplnej wymaganej w normach krajowych, podczas gdy poprawa w 
odniesieniu do pozostałych trzech czynników musi zostać określona zgodnie z 
wymogami lokalnymi i musi stanowić wyraźną poprawę w stosunku do poziomu 
określonego w wymogach krajowych. 

 
W przypadku braku odpowiednich przepisów krajowych, specjalista ds. zamówień 
powinien uwzględnić przepisy krajowe obowiązujące w innych odpowiednich 
państwach europejskich. 

 
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. Stosowane drewno musi pochodzić z legalnych źródeł.  
 

Weryfikacja: legalność pochodzenia drewna można wykazać w łańcuchu 
dowodowym w ramach obowiązującego systemu ustalania pochodzenia. 
Wspomniane dobrowolne systemy mogą być certyfikowane przez osobę trzecią, 
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często w ramach ISO 9000 lub ISO 14000 bądź systemu zarządzania EMAS. 
Certyfikaty łańcucha dowodowego dla drewna posiadającego certyfikat FSC[2], 
PEFC[3] lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe również zostaną uznane 
za dowód zgodności. Jeżeli drewno pochodzi z państwa, które podpisało dobrowolną 
umowę o partnerstwie z UE, jako dowód legalności można przedstawić licencję 
FLEGT[4]. 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, łącznie z oświadczeniem o ich 
legalności. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja drewna na całej długości 
łańcucha produkcji: od lasu do produktu. 
 

3. Elementy z tworzywa sztucznego o wadze przekraczającej 50g powinny być 
oznakowane zgodnie z normą ISO 11469 lub normą równoważną. 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

4. Gazy wypełniające, które przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego, o 
współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) > 5 na przestrzeni 100 lat, nie mogą być 
wykorzystywane elementach izolacyjnych.  
 
Gazy obojętne (np. argon, krypton) mają współczynnik ocieplenia globalnego 
mniejszy niż 5. 
 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

5. Oferent musi wykazać, że proces produkcji polichlorku winylu jest zgodny z 
najlepszymi praktykami wskazanymi w inicjatywie Vinyl 2010 lub równoważnej. 

 
Weryfikacja: uczestnictwo w inicjatywie Vinyl 2010 zostanie uznane; w przeciwnym 
wypadku oferent musi przedstawić pisemne dowody na to, że zalecenia Vinyl 2010 
lub równoważne są przestrzegane2. 

 
 

 
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

1. Produkt końcowy wykonany z drewna, włókien drzewnych lub cząsteczek drewna 
pochodzących z lasów, które zweryfikowano jako zarządzane w sposób 
zrównoważony, tak aby umożliwić wdrażanie zasad i środków mających na celu 
zapewnienie zrównoważonej gospodarki leśnej, pod warunkiem że wspomniane 
kryteria charakteryzują produkt i są dla niego właściwe.  
 

                                                 
[ 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 
2 http://www.vinyl2010.org/ 
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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: dopuszczalne dowody na zrównoważone pozyskiwanie drewna mogą 
być dostarczane przy wykorzystaniu 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 włókien drzewnych posiadających certyfikat 
FSC, PEFC lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe również zostaną 
uznane za dowód zgodności. 

2. Ołów (R23, R25 oraz H301, H331) i jego związki nie mogą być celowo dodawane do 
elementów z tworzywa sztucznego i powłok wykorzystywanych w oknach.  
 
W zwykłych warunkach użytkowania z produktu końcowego stanowiącego okno nie 
będą się wydzielać ani nie będą wypłukiwane żadne substancje ani preparaty 
zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE i 67/548/EWG według poniższych 
oznaczeń ryzyka: 
 

• rakotwórcze (R40, R45, R49); 
• działające szkodliwie na układ rozrodczy (R60, R61, R62, R63); 
• mutagenne, powodujące dziedziczne wady genetyczne i możliwe ryzyko 

nieodwracalnych skutków (R46, R68); 
• toksyczne (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51); 
• mogące powodować objawy alergii w następstwie wdychania (R42);  
• działające szkodliwie na środowisko (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, 

R53); 
• stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie 

długotrwałego narażenia (R48).  
 

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, 
podano następujące zwroty określające zagrożenie odnoszące się do powyższych 
oznaczeń ryzyka. W zwykłych warunkach użytkowania z produktu końcowego 
przeznaczonego do okien nie będą się wydzielać ani nie będą wypłukiwane żadne 
substancje ani preparaty zaklasyfikowane według poniższych zwrotów określających 
zagrożenie: 

• rakotwórcze (rakotwórcze kategorii 1A, 1B oraz 2: H350, H350i, H351); 
• działające szkodliwie na układ rozrodczy (działające szkodliwie na 

rozrodczość kategorii 1A, 1B oraz 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, 
H361fd, H360Fd,i H360Df); 

• mutagenne i powodujące dziedziczne wady genetyczne (mutagenne kategorii 
1B oraz 2: H340 i H341); 

• toksyczne (ostra toksyczność kategorii 1, 2 i 3: H330, H331, H311, H301, 
H310, H300, toksyczność przewlekła kategorii 2 dla środowiska wodnego: 
H412); 

• mogące powodować objawy alergii w następstwie wdychania (działające 
uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1: H334); 

• działające szkodliwie na środowisko (ostra toksyczność kategorii 1 i 
toksyczność przewlekła kategorii 1, 2, 3 i 4 dla środowiska wodnego: H400, 
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H410, H411, H412, H413); 
• stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie 

długotrwałego narażenia (zagrożenie dla zdrowia: H372 i H373). 
 

Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 

 
3. Dodatkowe punkty zostaną przyznane proporcjonalnie do zawartości materiałów 

pochodzących z recyklingu w wykorzystanych materiałach. Odpady procesowe nie są 
uwzględniane. 
 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe, na przykład odpowiednie certyfikaty 
producenta. 
 

 
WARUNEK REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Oferent musi zagwarantować, że wraz z produktem dostarczone zostaną zalecenia 
dotyczące jego konserwacji. Musi również przedstawić udokumentowane procedury i 
instrukcje dotyczące zapewniania jakości i ochrony środowiska. 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

 
 

3.2. Kryteria kompleksowe GPP dotyczące okien 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Zakup okien o wysokiej izolacyjności cieplnej i bezpiecznych dla środowiska. 
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. Należy dopilnować, aby wszystkie okna montowane w nowych budynkach oraz okna 
montowane w ramach wymiany w istniejących budynkach osiągały wyższy poziom 
izolacyjności cieplnej niż poziom określony w przepisach krajowych. By osiągnąć ten 
cel, następujące wskaźniki wykazują [X] % poprawy w stosunku do wartości 
określonej w [należy podać nazwę odpowiednich przepisów krajowych]: 
a. wartość-U 
b. wartość-G 
c. wartość L50 
d. przepuszczalność światła dziennego. 
 
Wskaźniki należy stosować w odniesieniu do całego okna, z uwzględnieniem 
oszklenia i ramy. Wyrażony w procentach poziom (poziom ambicji), który należy 
podać, zależy od poziomu ambicji określonego w przepisach krajowych.  
 
Zaleca się, aby za cel wyznaczać co najmniej 30 % poprawę w stosunku do osiąganej 
izolacyjności cieplnej wymaganej w normach krajowych, podczas gdy poprawa w 
odniesieniu do pozostałych trzech czynników musi zostać określona zgodnie z 
wymogami lokalnymi i musi stanowić wyraźną poprawę w stosunku do poziomu 
określonego w wymogach krajowych. 
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W przypadku braku odpowiednich przepisów krajowych, specjalista ds. zamówień 
powinien uwzględnić przepisy krajowe obowiązujące w innych odpowiednich 
państwach europejskich. 

 
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. Stosowane drewno musi pochodzić z legalnych źródeł.  
 

Weryfikacja: legalność pochodzenia drewna 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 posiadającego certyfikat FSC[2], 
PEFC[3] lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe również zostaną uznane 
za dowód zgodności. Jeżeli drewno pochodzi z państwa, które podpisało dobrowolną 
umowę o partnerstwie z UE, jako dowód legalności można przedstawić licencję 
FLEGT[4]. 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, łącznie z oświadczeniem o ich 
legalności. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja drewna na całej długości 
łańcucha produkcji: od lasu do produktu. 

 
3. Elementy z tworzywa sztucznego o wadze przekraczającej 50g powinny być 

oznakowane zgodnie z normą ISO 11469 lub normą równoważną. 
 

Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 

 
4. Gazy wypełniające, które przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego, o 

współczynniku ocieplenia globalnego > 5 na przestrzeni 100 lat, nie mogą być 
wykorzystywane w elementach izolacyjnych.  
 

                                                 
[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 
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Gazy obojętne (np. argon, krypton) mają współczynnik ocieplenia globalnego 
mniejszy niż 5. 
 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

5. Oferent musi wykazać, że proces produkcji polichlorku winylu jest zgodny z 
najlepszymi praktykami wskazanymi w inicjatywie Vinyl 2010 lub równoważnej. 

 
Weryfikacja: uczestnictwo w inicjatywie Vinyl 2010 zostanie uznane; w przeciwnym 
wypadku oferent musi przedstawić pisemne dowody na to, że zalecenia Vinyl 2010 
lub równoważne są przestrzegane3. 

 
 
 

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

1. Produkt końcowy wykonany z drewna, włókien drzewnych lub cząsteczek drewna 
pochodzących z lasów, które zweryfikowano jako zarządzane w sposób 
zrównoważony, tak aby umożliwić 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 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 stosownych inicjatyw międzynarodowych i regionalnych 
(Międzynarodowej Organizacji Drewna Tropikalnego (ITTO), Procesu Montrealskiego, 
Procesu Tarapoto, inicjatywy dotyczącej strefy suchej Afryki UNEP/FAO). 
 
Weryfikacja: dopuszczalne dowody na zrównoważone pozyskiwanie drewna mogą 
być dostarczane przy wykorzystaniu 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 włókien drzewnych posiadających certyfikat 
FSC, PEFC lub jakiekolwiek inne równoważne środki dowodowe również zostaną 
uznane za dowód zgodności. 
 

2. Ołów (R23, R25 oraz H301, H331) i jego związki nie mogą być celowo dodawane do 
elementów z tworzywa sztucznego i powłok wykorzystywanych w oknach.  
 
W zwykłych warunkach użytkowania z produktu końcowego stanowiącego okno nie 
będą się wydzielać ani nie będą wypłukiwane żadne substancje ani preparaty 
zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE i 67/548/EWG według poniższych 
oznaczeń ryzyka: 
 

• rakotwórcze (R40, R45, R49); 
• działające szkodliwie na układ rozrodczy (R60, R61, R62, R63); 
• mutagenne, powodujące dziedziczne wady genetyczne i możliwe ryzyko 

nieodwracalnych skutków (R46, R68); 
• toksyczne (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51); 
• mogące powodować objawy alergii w następstwie wdychania (R42);  

                                                 
3   http://www.vinyl2010.org/  
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• działające szkodliwie na środowisko (R50, R50/53, R52, R52/53, R53); 
• stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie 

długotrwałego narażenia (R48).  
 

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, 
podano następujące zwroty określające zagrożenie odnoszące się do powyższych 
oznaczeń ryzyka. W zwykłych warunkach użytkowania z produktu końcowego 
stanowiącego okno nie będą się wydzielać ani nie będą wypłukiwane żadne 
substancje ani preparaty zaklasyfikowane według poniższych zwrotów określających 
zagrożenie: 

• rakotwórcze (rakotwórcze kategorii 1A, 1B oraz 2: H350, H350i, H351); 
• działające szkodliwie na układ rozrodczy (działające szkodliwie na 

rozrodczość kategorii 1A, 1B oraz 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, 
H361fd, H360Fd i H360Df); 

• mutagenne i powodujące dziedziczne wady genetyczne (mutagenne kategorii 
1B oraz 2: H340 i H341); 

• toksyczne (ostra toksyczność kategorii 1, 2 i 3: H330, H331, H311, H301, 
H310, H300, toksyczność przewlekła kategorii 2 dla środowiska wodnego: 
H412); 

• mogące powodować objawy alergii w następstwie wdychania (działające 
uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1: H334); 

• działające szkodliwie na środowisko (ostra toksyczność kategorii 1 i 
toksyczność przewlekła kategorii 1, 2, 3 i 4 dla środowiska wodnego: H400, 
H410, H411, H412, H413); 

• stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie 
długotrwałego narażenia (zagrożenie dla zdrowia: H372 i H373). 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

3. Dodatkowe punkty zostaną przyznane proporcjonalnie do zawartości materiałów 
pochodzących z recyclingu w wykorzystanych materiałach. Odpady procesowe nie są 
uwzględniane. 
 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe, na przykład odpowiednie certyfikaty 
producenta. 
 

4. Produkty chemiczne (farba, spoiwo, masa uszczelniająca, kit itd.) w gotowym oknie 
muszą spełniać jeden z dwóch wymienionych poniżej wymogów: 

a. produkt nie może być sklasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska zgodnie 
z dyrektywą 1999/45/WE 

LUB 
b. produkt może zawierać maksymalnie 2 % (według wagi) substancji 

sklasyfikowanych jako szkodliwe dla środowiska zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG. 

 
W odniesieniu do środków ochrony drewna odsetek ten wzrasta do 3 % zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG. 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. Ponadto należy przedstawić 
potwierdzenie, że jeden ze wskazanych wymogów - a) lub b) - został spełniony, wraz 
z kartami charakterystyki materiału określającymi sposób klasyfikacji produktów. 
Maksymalny okres ważności kart charakterystyki materiału wynosi 3 lata. Należy 



Okna – Karta produktu 

11 z 18 

również przedstawić pisemne potwierdzenie, że produkty chemiczne zostały 
zatwierdzone do celów ich planowanego wykorzystania przez organ w kraju, w którym 
okna są produkowane, oraz potwierdzenie, że produkt końcowy stanowiący okno nie 
zawiera arsenianu miedziowo-chromowego (CCA), cytrynianu miedzi ani związków 
cyny organicznej lub oleju kreozotowego. 
 

 
 

WARUNEK REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Oferent musi wykazać, że przedsiębiorca budowlany odpowiedzialny za modernizację 
lub odnowę instalacji okiennych stosuje skuteczne strategie i procedury, aby 
zapewnić odpowiednie zagospodarowanie odpadów poużytkowych (tj. usuniętych 
okien) w zrównoważony sposób, np. poprzez recykling lub odchodzenie od 
wykorzystywania składowisk odpadów, jeżeli jest to możliwe.  

 
Weryfikacja: dopuszczalne środki dowodowe obejmują certyfikaty EMAS i ISO 14001 
lub równoważne certyfikaty wystawione przez instytucje działające zgodnie z prawem 
wspólnotowym bądź zgodnie z odpowiednimi europejskimi lub międzynarodowymi 
normami dotyczącymi certyfikacji, w oparciu o normy zarządzania środowiskiem. 
Uznane zostaną również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 
 

2. Oferent musi zagwarantować, że wraz z produktem dostarczone zostaną zalecenia 
dotyczące jego konserwacji. Musi on również przedstawić udokumentowane 
procedury i instrukcje dotyczące zapewniania jakości i ochrony środowiska. 

 
Weryfikacja: produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I, 
spełniające wymienione kryteria, zostaną uznane za zgodne. Uznane zostaną 
również inne odpowiednie środki dowodowe. 
 

 
 
3.3. Noty wyjaśniające: 

 
Instytucja dokonująca zakupu powinna uwzględnić sytuację lokalną:  
 

•  klimat lokalny – stronę, na którą okno ma wychodzić, zacienienie obszaru itd. 
 

• klimat regionalny – panujące warunki pogodowe i to, czy wewnątrz budynku 
stosowane będą głównie systemy grzewcze czy chłodzące. 

 
• poziom złożoności okna – czy korzyści dla środowiska zostaną osiągnięte w okresie 

użytkowania okna.  
 
Klimat lokalny: projekt pasywnych budynków słonecznych zakłada zorientowanie okien i ścian 
i rozmieszczenie markiz, ganków i drzew w taki sposób, by okna i dachy były zacienione 
latem, a zimą w jak największym stopniu nasłonecznione. Efektywne rozmieszczenie okien 
zapewnia większą ilość naturalnego światła i zmniejsza potrzebę korzystania z oświetlenia 
elektrycznego w ciągu dnia – z tego względu instytucja dokonująca zakupu powinna 
uwzględnić kwestię rozmieszczenia okien w zakresie, w jakim może się ona okazać 
praktyczna i opłacalna. 
 
Klimat regionalny: to, czy w budynku stosowane są głównie systemy grzewcze czy chłodzące, 
będzie miało wpływ na wykorzystanie do szkła zabarwienia, które można stosować w celu 
zmniejszenia blasku i nasłonecznienia w ciepłych klimatach. Wpłynie to również na wybór 
powłok, szczególnie powłok niskoemisyjnych, ponieważ stosuje się różne rozwiązania i 
powłoki w zależności od tego, czy celem jest ograniczenie utraty ciepła, wydostającego się z 
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wnętrza budynku na zewnątrz, czy zapobieżenie przedostaniu się ciepła z zewnątrz do 
wnętrza budynku. 
 
Poziom złożoności okna: szklenie potrójne wymaga większej ilości materiałów i może nie 
przynieść dodatkowych korzyści dla środowiska równoważących zasoby wykorzystane w 
procesie produkcyjnym, jeżeli jest montowane w umiarkowanym klimacie, takim jak klimat 
panujący na przykład w południowej Anglii lub we Francji. Instalowanie szklenia potrójnego w 
Skandynawii byłoby jednak uzasadnione, a w niektórych przypadkach jest obowiązkowe, 
ponieważ wynikające z niego korzyści dla środowiska sprawiają, że zainwestowanie 
dodatkowych materiałów jest opłacalne. Potencjalne ograniczenie emisji CO2 wynikające z 
optymalnego wykorzystania różnych rodzajów szkła zostało określone ilościowo w badaniu 
przeprowadzonym przez TNO4. 
 
Aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i trwałość drewnianych lub drewniano-aluminiowych 
okien, instytucja dokonująca zakupu powinna rozważyć, czy drewno narażone na 
oddziaływanie środowiska zostało odpowiednio zabezpieczone. W zależności od rodzaju 
drewna proces ten może obejmować między innymi stosowanie środków ochrony 
zapewniających wnikanie kategorii P5 zgodnie z normą EN 351 1 lub 351 2, lub pokrywanie 
środkiem ochrony drewna, z zastosowaniem zanurzania lub malowania przez polewanie.  

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 możliwych do uzyskania 
punktów. 
 
 
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.  
 
4. Zagadnienia kosztowe 
 
Okna stanowią podstawowy element większości budynków, w szczególności budynków 
użytkowanych jako domy mieszkalne lub miejsca pracy. Wykorzystanie okien, szczególnie w 

                                                 
4 „Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency: How policy-makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to 
meet EU targets for 2020”, http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx  
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nieruchomościach komercyjnych, jest coraz częstsze ze względu na ich większą 
wytrzymałość połączoną z właściwościami cieplnymi oraz ze względu na zmieniające się 
trendy. Koszt okien stanowi znaczną część budżetu każdej budowy, w związku z czym okna 
jako produkt muszą być wytrzymałe i ekonomiczne.  
 
Po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania efektywność energetyczna okien 
staje się kwestią nadrzędną, jak wskazano w sekcji 4.2.1 wprowadzającego sprawozdania 
technicznego. W przypadku remontu najprawdopodobniej zwiększona zostanie efektywność 
energetyczna okien, podczas gdy większość z pozostałych przegród zewnętrznych budynku 
pozostanie bez zmian (jeśli nie wszystkie).  
 
Okres amortyzacji dla okien będzie uzależniony od tego, czy są one instalowane w nowym 
czy remontowanym budynku. Ponieważ znaczna część starszych nieruchomości nie spełnia 
tych samych wysokich norm dotyczących budynków, które spełniają obecnie nowe budowy, 
większe oszczędności energii można uzyskać poprzez zainstalowanie okien o wysokiej 
izolacyjności cieplnej. Spowoduje to skrócenie okresu amortyzacji, ponieważ rachunki za 
energię będą znacznie niższe. Jak wynika z powyższego, wszystkie etapy budowy, koszty 
wstępne, koszty bieżące i przewidywany okres eksploatacji budynku będą miały wpływ na 
opłacalność produktu, jakim jest okno. 
 
W większości budynków okna będą miały krótszy okres eksploatacji niż okres eksploatacji 
przewidywany dla całego budynku. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że okna będą 
wymagały kilkukrotnej wymiany w ciągu okresu eksploatacji budynku. Okna mają na co dzień 
kontakt z warunkami otoczenia, które powodują ich stopniowe zużywanie się, mianowicie z 
warunkami pogodowymi. Stopień zużycia będzie uzależniony od takich czynników, jak 
położenie geometryczne okna, szczegóły dotyczące konstrukcji, zastosowane materiały, 
porowatość i przyczepność produktów korozji, zanieczyszczenie środowiska, wilgotność, 
nasłonecznienie i zmiany temperatury. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że okres 
eksploatacji okien dotyczy nie tylko ich sprawności technicznej, ale także względów 
estetycznych i obowiązujących trendów. 
 
Oszacowanie średniego przewidywanego okresu życia okien stanowi wyzwanie i zależy od 
wielu czynników, w tym lokalnych warunków klimatycznych, sposobu użytkowania i 
konserwacji. W związku z powyższym funkcjonuje szereg sprzecznych szacunków odnośnie 
do okresów eksploatacji okien. W sprawozdaniu przygotowanym przez BRE dla British 
Plastics Federation przewidziano okres eksploatacji dla polichlorku winylu (PCV) oraz 
oceniono drewno, stal i aluminium w kontekście szacunków wynikających z oceny cyklu 
życia5,6:  

• co najmniej 35 lat dla okien z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U),  
• 40 lat dla stali, drewna suszonego w piecu suszarniczym i aluminium.  

 
W wytycznych wydanych przez niemieckie Ministerstwo Budownictwa w 2001 r. w odniesieniu 
do zrównoważonego budownictwa podano następujące przewidywane okresy eksploatacji 
materiałów okiennych7:  

1. okna z drewna miękkiego – 30-50 lat 
2. okna plastikowe – 40-60 lat 
3. okna z drewna twardego/aluminium – 40-60 lat 
4. stal galwanizowana – 40-60 lat 
5. oszklenie – 20-30 lat. 

 
Sprawozdanie przygotowane w Wlk. Brytanii w związku z inicjatywą Plan działań w zakresie 
odpadów i zasobów (ang. Waste and Resources Action Plan, WRAP)8 również zawiera 
przegląd typowych oczekiwanych okresów eksploatacji i wskaźników wymiany powszechnie 

                                                 
5  Sprawozdanie przygotowane przez BRE dla British Plastics Federation: 
http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf.  
6  Informacje przekazane przez Radę ds. Aluminium w Budynkach na etapie konsultacji.  
7

  „Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung", Januar 2001, (Wytyczne w zakresie zrównoważonego 
budownictwa, Federalne Biuro Budownictwa i Planowania Zagospodarowania Regionalnego, styczeń 2001 r.). 
8

  Sjogren Leong, M. (2004). „Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste”. Sprawozdanie 
WRAP. Dane w tabeli pochodzą z dokumentu BNWS01: „Domestic window systems – industry, product and market overview”.  
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stosowanych rodzajów oszklenia i materiałów do produkcji ram (zob. tabela 1). Z tabeli 
wynika, że okna są zazwyczaj wymieniane przed upływem ich rzeczywistego okresu 
eksploatacji prawdopodobnie ze względu na postęp techniczny, zachęty finansowe do 
wymiany starych okien lub zmieniające się gusta.  

Tabela 1 Przewidywane okresy eksploatacji i wymiany typowych rodzajów ram 
okiennych i oszklenia 

Rodzaj ramy Średni okres 
eksploatacji (w 

latach) 

Typowy okres 
wymiany (w latach) 

Ramy z drewna miękkiego  8 – 10 7 – 8 
Ramy z drewna twardego  20 – 35 10 – 15 
Ramy ze stali  40 – 60 30 – 40 
Ramy z aluminium  20 – 35 Oszklenie (10-15) 
Ramy z aluminium pokryte proszkiem 
poliestrowym  

20 – 40 Oszklenie (10-15) 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu  20 – 25 10 – 20 
 
 
Należy zaznaczyć, że okresy wymiany dla oszklenia okien z aluminiowymi ramami podano w 
tabeli powyżej zgodnie z formatem podanym w oryginalnym dokumencie, a nie w celu 
wyodrębnienia okien z aluminium. W niektórych normach, jak na przykład BS 7543: 2003, 
wymaga się przewidzenia 30-letniego okresu eksploatacji, natomiast dane liczbowe podane 
przez europejskie stowarzyszenia należące do sektora wskazują, że przewidywany okres 
eksploatacji dla izolacyjnej szyby zespolonej powinien wynosić co najmniej 20 lat, zaś okres 
eksploatacji samego okna może być co najmniej dwukrotnie dłuższy. 
 
Im bardziej okno jest zaawansowane pod względem technicznym, tym większe są koszty w 
momencie jego zakupu. Do zaawansowanych technologii, które zwiększą koszt okna, należą: 
zastosowanie szklenia podwójnego lub potrójnego, wykorzystanie gazu szlachetnego (np. 
argonu) zamiast suchego powietrza do wypełnienia przestrzeni pomiędzy szybami, 
zastosowanie powłok niskoemisyjnych lub szkła laminowanego redukującego hałas oraz 
zastosowanie ram o ograniczonych do minimum mostkach cieplnych. Jeżeli chodzi o 
oszczędności kosztów, które można osiągnąć w wyniku zastosowania w budynku okien o 
wyższej izolacyjności cieplnej, należy dążyć do osiągnięcia równowagi między oknami 
zaawansowanymi pod względem technologicznym a kosztami poniesionymi w momencie ich 
zakupu.  
 
Obecnie zasadniczo zaleca się instalowanie szyb podwójnych, które w klimacie 
umiarkowanym są opłacalne i zapewnią znaczne korzyści środowiskowe w porównaniu z 
szybami pojedynczymi. Można oczekiwać, że utrata ciepła przez okno zmniejszy się o 
połowę9. Instalowanie okien ze szkleniem potrójnym przyniesie oszczędności kosztów i 
środowiskowe, przy czym dodatkowy koszt z tym związany jest zazwyczaj o 20-40 % wyższy 
niż w przypadku szyb podwójnych10. Ogólnie instalacja takich okien może nie być korzystna z 
ekonomicznego punktu widzenia, chyba że przez wiele miesięcy każdego roku panują 
skrajnie niskie lub wysokie temperatury bądź istnieje znaczące zagrożenie hałasem. W takim 
przypadku zastosowanie okien potrójnych może dodatkowo zwiększyć komfort wewnątrz 
budynku. Korzyści wynikające z potrójnego szklenia okien nawet w klimacie umiarkowanym 
nie są jednak bez znaczenia i wiele państw europejskich proponuje ich powszechne 
wprowadzenie. Szwecja, na przykład, już teraz zaleca takie okna, Niemcy i Austria wkrótce 
wprowadzą normy zachęcające do ich instalowania, zaś w wielu pokazowych domach 
niskoemisyjnych takie okna są już standardem. W standardzie budownictwa pasywnego 
(PassivHaus) o maksymalnie niskim zużyciu energii wymagane jest stosowanie okien z 
potrójnym szkleniem o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,8 W/m2K. Aby w 
przypadku okna osiągnąć taki poziom wskaźnika przenikania ciepła, konieczne jest 

                                                 
9  Zalecenie Energy Saving Trust, www.energysavingtrust.org.uk.  
10  Informacje pochodzą ze strony http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php, a komentarze – od 
Eurowindow. 
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zastosowanie szklenia potrójnego oraz zaizolowanie samej ramy, jak również wykorzystanie 
bardziej kosztownych technik produkcyjnych, na przykład używanie kryptonu zamiast argonu. 
 
Nowe technologie, takie jak próżniowe szyby zespolone, które nie zostały omówione w 
niniejszym dokumencie ze względu na ich obecnie bardzo ograniczoną dostępność, mogą w 
przyszłości przynieść większe korzyści. Najważniejszymi czynnikami, które należy uwzględnić 
przy wyborze najwłaściwszego poziomu złożoności i rodzaju oszklenia dla budynku, będą 
jednak nadal klimat lokalny oraz profile użytkowania. 
 



Okna – Karta produktu 

16 z 18 

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

 
• Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących 
się do wyrobów budowlanych  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:PL:HTML 
 
• 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 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 Rady 94/62/WE w sprawie zmniejszenia ilości 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:PL:PDF 

 
• Dyrektywa ramowa 2008/98/WE w sprawie odpadów 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:PL:PDF 

 
• 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 Parlamentu Europejskiego i Rady, w której nacisk kładzie się 

na użytkowników ostatecznych energii. 
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:PL:HTML 
 
• Rozporządzenie REACH 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. 
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:PL:PDF 
 
• 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 

 
• 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 
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• 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 

• System Klasyfikowania Efektywności Energetycznej Okien (ang. Window Energy 
Rating System, WERS), Stowarzyszenie Sektora Okien Nowej Zelandii (Window 
Association of New Zealand) 
www.wanz.org.nz  
 

• System Klasyfikowania Efektywności Energetycznej Okien (ang. Window Energy 
Rating System, WERS), Australia 
www.wers.net  
 

• Oznaczenie Energy Star, Kanada, Urząd ds. Efektywności Energetycznej 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4  
 

• Koreańskie oznakowanie ekologiczne 
EL250 2003/1/2003-200 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1  

 
• Chińskie oznakowanie ekologiczne, Centrum Oznakowania Ekologicznego Chin 

„Technical Requirement for Environmental Products, The Certifiable Technical 
Requirement for Environmental Labeling Products, Energy Saving Doors and 
Windows” HBC 14-2002. 

 
• System ekologicznego oznakowania Hongkongu 

„Product Environmental Criteria for Windows” GL-008-004 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• Energy Star, „Programme Requirements for Residential Windows, Doors and 

Skylights” – 4. wersja z dnia 14 maja 2007 r. 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• Znak efektywności energetycznej i klasyfikacja BFRC 

http://www.bfrc.org/  
 

• Nordycki Łabędź 
Oznakowanie ekologiczne okien i drzwi zewnętrznych, dokument zawierający 
kryteria, obejmujący okres od dnia 12 grudnia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 

Nr ref. 1131 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3
0300 

 
• Europejski Komitet Normalizacyjny  

www.cen.en/cenorm/homepage.htm  
 

• VMRG Keurmerk 
Holenderskie Stowarzyszenie Sektora Okien i Fasad Metalowych (VMRG) 
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http://www.vmrg.nl/paginas/english/ 
 

• VKG Keurmerk 
Holenderskie Stowarzyszenie Sektora Elementów Fasad z PCV 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 

 


