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Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych dotyczące urządzeń do przetwarzania obrazu 
 

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) są instrumentem stosowanym dobrowolnie. W niniejszym dokumencie 

przedstawiono unijne kryteria zielonych zamówień publicznych opracowane dla grupy produktów „urządzenia do przetwarzania obrazu”. W 

załączonym ogólnym sprawozdaniu technicznym (ang. Technical Background Report) podano pełne szczegółowe informacje o powodach 

wyboru tych kryteriów i odniesienia do dalszych informacji. 

 

W przypadku każdej grupy produktów/usług przedstawiono po dwa zestawy kryteriów: 

 Kryteria podstawowe 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 nakładzie pracy związanym z weryfikacją oraz przy nieznacznych wzrostach kosztów.  

 Kompleksowe unijne kryteria stworzono z myślą o tych instytucjach, które pragną zakupić najlepsze produkty dostępne na rynku. Mogą 

one wymagać dodatkowych działań weryfikacyjnych lub niewielkiego wzrostu kosztów w porównaniu z innymi produktami o takich 

samych funkcjach. 

 

1. Definicja i zakres 
 

Niniejszy dokument dotyczy zamówień na zakup i dzierżawę urządzeń do przetwarzania obrazu. 

Do celów niniejszych kryteriów grupa produktów „urządzenia do przetwarzania obrazu” obejmuje produkty, które są wprowadzane do obrotu do 

użytku biurowego, domowego lub obydwu, i których funkcje obejmują co najmniej jedno z poniższych: 

a) wytwarzanie obrazu w formie wydruków papierowych lub zdjęć w procesie znakowania z obrazów cyfrowych pochodzących z interfejsu 

sieciowego/karty albo z dokumentów papierowych w procesie skanowania/kopiowania; 

b) wytwarzanie obrazu cyfrowego z wersji papierowej w procesie skanowania/kopiowania. 
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Niniejsze kryteria stosuje się do produktów, które są wprowadzane do obrotu jako drukarki, kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne.  

 

 

Kryteria nie obejmują następujących rodzajów produktów:  

- faksy, powielacze cyfrowe, maszyny pocztowe i skanery; 

- duże produkty, które nie są zazwyczaj stosowane w biurach, jeżeli są zgodne z jedną z następujących specyfikacji technicznych: 

• standardowe produkty do czarno-białych obrazów o maksymalnej szybkości ponad 66 obrazów A4 na minutę;  

• standardowe produkty do kolorowych obrazów o maksymalnej szybkości ponad 51 obrazów A4 na minutę; 

• produkty zaprojektowane do nośników o formacie A2 i większym; lub  

• produkty wprowadzone do obrotu jako plotery. 

(szybkość zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej).  

 

Definicje produktów wchodzących w zakres tej grupy produktów: 

 „drukarka” oznacza dostępne na rynku urządzenie do przetwarzania obrazu, które służy do wydruku kopii papierowych oraz może odbierać 

informacje z komputerów używanych przez pojedynczych użytkowników lub połączonych w sieć albo od innych urządzeń, w przypadku gdy 

urządzenie to może być zasilanie z gniazdka ściennego albo z łącza teleinformatycznego lub sieciowego;  

„urządzenia do druku wielkoformatowego” oznaczają urządzenia przeznaczone do drukowania na nośnikach o formacie A2 i większym, w 

tym zaprojektowane do nośników ciągłych o szerokości 406 mm lub większej; 

 „kopiarka” oznacza dostępny na rynku produkt do przetwarzania obrazu, którego jedyną funkcją jest wytwarzanie duplikatów na papierze z 

graficznych oryginałów papierowych, w przypadku gdy urządzenie to może być zasilanie z gniazdka ściennego albo z łącza 

teleinformatycznego lub sieciowego; 

 „urządzenie wielofunkcyjne” oznacza dostępny na rynku produkt do przetwarzania obrazu, stanowiący fizycznie zintegrowane urządzenie lub 

połączenie funkcjonalnie zintegrowanych komponentów, które wykonuje dwie lub więcej podstawowych funkcji kopiowania, drukowania, 
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skanowania lub faksowania, w przypadku gdy urządzenie to może być zasilanie z gniazdka ściennego albo z łącza teleinformatycznego lub 

sieciowego, a funkcja kopiowania różni się od kopiowania pojedynczych kartek oferowanego jako funkcja faksów.  

 
 
 
W celu odróżnienia zużycia energii w trybie czuwania stosowane są następujące definicje:  
 
„urządzenie sieciowe” oznacza urządzenie, które może łączyć się z siecią i ma co najmniej jeden port sieciowy; 

„port sieciowy” oznacza przewodowy lub bezprzewodowy interfejs fizyczny połączenia sieciowego umieszczony na urządzeniu, przez który 

urządzenie może zostać zdalnie uruchomione; 

„urządzenia sieciowe z funkcją wysokiego stopnia dostępności sieciowej” oznaczają urządzenia z funkcją routera, przełącznika 

sieciowego, punktu dostępu do sieci bezprzewodowej lub ich kombinację. 

 

 



 4 

2. Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko i powiązane obszary, których dotyczą kryteria 
 
Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko przez urządzenia do przetwarzania obrazu są związane głównie z zużyciem papieru. Inne 

istotne czynniki oddziaływania na środowisko wiążą się z: a) zużyciem energii w fazie użytkowania, b) stosowaniem niebezpiecznych 

składników i wyborem materiałów na etapie projektowania urządzenia, c) zużyciem zasobów w cyklu życia produktów, w tym tonera i kaset z 

tuszem.  

 
Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko 

związane z cyklem życia urządzeń do 
przetwarzania obrazu i powiązane kluczowe 

obszary środowiskowe 

 Zielone zamówienia publiczne 
 Podejście 

 
Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko 
uwzględniane w całym cyklu życia produktu: 

• globalne ocieplenie,  
• zakwaszenie,  
• ekotoksyczność,  
• działanie toksyczne na ludzi,  
• eutrofizacja,  
• wyczerpywanie zasobów,  
• zużycie energii. 

 
Kluczowe obszary środowiskowe 

• Zużycie papieru (mające znaczenie dla 
wszystkich kategorii oddziaływania na 
środowisko) 

• Zużycie energii w fazie użytkowania 
urządzeń do przetwarzania obrazu (mające 
znaczenie dla wszystkich kategorii 
oddziaływania na środowisko) 

• Stosowanie substancji niebezpiecznych 
oraz jego konsekwencje dla środowiska 
(mające znaczenie dla działania 
toksycznego na ludzi, ekotoksyczności, 
eutrofizacji) 

  
 
 
 
• Zakup produktów 

zapewniających wydajne 
gospodarowanie papierem 

• Zakup modeli 
energooszczędnych 

• Zakup produktów, które są 
zaprojektowane tak, aby 
efektywnie korzystać z zasobów, 
generować niewiele odpadów 
oraz ułatwić ponowne użycie i 
recykling  
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Kolejność, w jakiej wymieniono rodzaje oddziaływania nie musi odzwierciedlać ich znaczenia. 

 
W ogólnym sprawozdaniu technicznym znajdują się szczegółowe informacje o grupie produktów „urządzenia do przetwarzania obrazu”, w tym 

informacje o stosownych przepisach i innych źródłach. 
 
 
3. Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych dotyczące urządzeń do przetwarzania obrazu 
 
Na podstawie danych i informacji zawartych w ogólnym sprawozdaniu technicznym opracowano następujące zestawy kryteriów dla unijnych 

zielonych zamówień publicznych, co ma pomóc w zakupie energooszczędnych urządzeń do przetwarzania obrazu o ograniczonym 

oddziaływaniu na środowisko:  

 

3.1 Kryteria zielonych zamówień publicznych w UE dotyczące urządzeń do przetwarzania obrazu 

Kryteria podstawowe Kryteria kompleksowe 

PRZEDMIOT PRZEDMIOT 
Zakup energooszczędnych urządzeń do przetwarzania obrazu 
cechujących się zmniejszonym oddziaływaniem na środowisko 

Zakup energooszczędnych urządzeń do przetwarzania obrazu 
cechujących się zmniejszonym oddziaływaniem na środowisko 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
(stosuje się jedynie w przypadku urządzeń do przetwarzania obrazu 

zdolnych do osiągnięcia i/lub przekroczenia prędkości 

kopiowania/druku monochromatycznego 25 obrazów na minutę na 

papierze formatu A4) 

1. Drukowanie dwustronne 
Urządzenia do przetwarzania obrazu są wyposażone w system 

automatycznego druku dwustronnego  

(stosuje się jedynie w przypadku urządzeń do przetwarzania obrazu 

zdolnych do osiągnięcia i/lub przekroczenia prędkości 

kopiowania/druku monochromatycznego 25 obrazów na minutę na 

papierze formatu A4) 

1. Drukowanie dwustronne 
Urządzenia do przetwarzania obrazu są wyposażone w system 

automatycznego druku dwustronnego  
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Funkcja druku lub kopiowania dwustronnego powinna być ustawiona 

jako domyślna w oryginalnym oprogramowaniu dostarczonym przez 

producenta.  

 

Weryfikacja 
Za zgodne z kryteriami zostaną uznane produkty, które mają 

odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1 i spełniają wymienione 

wymogi oraz produkty mające oznakowanie Energy Star v.2.0 (lub, w 

stosownym przypadku, jego bardziej aktualną wersję). 

Akceptowane jest również oświadczenie producenta, w którym 

wykazuje on, że wymogi te są spełnione. 

Funkcja druku lub kopiowania dwustronnego powinna być ustawiona 

jako domyślna w oryginalnym oprogramowaniu dostarczonym przez 

producenta.  

 

Weryfikacja 
Za zgodne z kryteriami zostaną uznane produkty, które mają 

odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1 i spełniają wymienione 

wymogi oraz produkty mające oznakowanie Energy Star v.2.0 (lub, w 

stosownym przypadku, jego bardziej aktualną wersję). 

Akceptowane jest również oświadczenie producenta, w którym 

wykazuje on, że wymogi te są spełnione. 

2. Zwielokrotnienie obrazu na jednym arkuszu papieru 
Urządzenia do przetwarzania obrazu jako standardową funkcję 

oferują  

możliwość drukowania lub kopiowania dwóch lub więcej stron 

dokumentu na jednym arkuszu papieru, kiedy produkt jest sterowany 

oryginalnym oprogramowaniem dostarczonym przez producenta 

(sterownik drukarki). 

 

Weryfikacja 
Produkty mające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1, 

spełniające wymienione wymogi, zostaną uznane za zgodne z 

kryteriami. 

2. Zwielokrotnienie obrazu na jednym arkuszu papieru 
Urządzenia do przetwarzania obrazu jako standardową funkcję 

oferują  

możliwość drukowania lub kopiowania dwóch lub więcej stron 

dokumentu na jednym arkuszu papieru, kiedy produkt jest sterowany 

oryginalnym oprogramowaniem dostarczonym przez producenta 

(sterownik drukarki). 

 

Weryfikacja 
Produkty mające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1, 

spełniające wymienione wymogi, zostaną uznane za zgodne z 

kryteriami. 
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Akceptowane jest również oświadczenie producenta, w którym 

wykazuje on, że wymogi te są spełnione. 

Akceptowane jest również oświadczenie producenta, w którym 

wykazuje on, że wymogi te są spełnione. 

3. Energooszczędność w trybie użytkowania 

Zużycie energii przez produkt w trybie użytkowania spełnia co 

najmniej wymogi w zakresie efektywności energetycznej specyfikacji 

Energy Star v.2.0 dla urządzeń do przetwarzania obrazu.  

Zużycie energii musi być mierzone zgodnie z metodą badania w celu 

określenia zużycia energii urządzeń do przetwarzania obrazu (Test 

Method for Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.01 

– Final May-2012) lub metodą równoważną. 

Weryfikacja 
Za zgodne z kryteriami zostaną uznane produkty, które mają 

odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1 i spełniają wymienione 

wymogi oraz produkty, którym przyznano oznakowanie Energy Star 

v.2.0 (lub, w stosownym przypadku, jego bardziej aktualną wersję). 

Akceptowane będą również dokumentacja techniczna producenta 

bądź raport z badania wykazujący, że wymogi te są spełnione. 

3. Energooszczędność w trybie użytkowania 

Zużycie energii przez produkt w trybie użytkowania spełnia co 

najmniej wymogi w zakresie efektywności energetycznej specyfikacji 

Energy Star v.2.0 dla urządzeń do przetwarzania obrazu. 

Zużycie energii musi być mierzone zgodnie z metodą badania w celu 

określenia zużycia energii urządzeń do przetwarzania obrazu (Test 

Method for Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 

– Final May-2012) lub metodą równoważną. 

Weryfikacja 
Za zgodne z kryteriami zostaną uznane produkty, które mają 

odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1 i spełniają wymienione 

wymogi oraz produkty mające oznakowanie Energy Star v.2.0 (lub, w 

stosownym przypadku, jego bardziej aktualną wersję). 

Akceptowane będą również dokumentacja techniczna producenta 

bądź raport z badania wykazujący, że wymogi te są spełnione. 

4. Instrukcje dla użytkownika dotyczące ekologicznego 
zarządzania wydajnością  
 

4. Instrukcje dla użytkownika dotyczące ekologicznego 
zarządzania wydajnością  
 
Należy udostępnić przewodnik zawierający instrukcje dotyczące 

                                                 
1 Dostępna na stronie https://energystar.gov/products/specs/node/148 
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Należy udostępnić przewodnik zawierający instrukcje dotyczące 

sposobu maksymalnego zwiększenia ekologiczności danego 

urządzenia do przetwarzania obrazu (obejmujące funkcje 

gospodarowania papierem, energooszczędności oraz 

gospodarowania wszelkimi materiałami eksploatacyjnymi, takimi jak 

kasety na toner lub tusz) w formie pisemnej w określonej części 

instrukcji obsługi lub w formie cyfrowej, dostępnej na stronie 

internetowej producenta. 

 
Weryfikacja 

Produkty mające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1, 

spełniające wymienione wymogi, zostaną uznane za zgodne z 

kryteriami. Akceptowane będą również inne odpowiednie dowody, na 

przykład pisemny dokument producenta, potwierdzający, że 

powyższy wymóg będzie spełniony. 

sposobu maksymalnego zwiększenia ekologiczności danego 

urządzenia do przetwarzania obrazu (obejmujące funkcje 

gospodarowania papierem, energooszczędności oraz 

gospodarowania wszelkimi materiałami eksploatacyjnymi, takimi jak 

kasety na toner lub tusz) w formie pisemnej w określonej części 

instrukcji obsługi lub w formie cyfrowej, dostępnej na stronie 

internetowej producenta. 

 
Weryfikacja 
Produkty mające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1, 

spełniające wymienione wymogi, zostaną uznane za zgodne z 

kryteriami. Akceptowane będą również inne odpowiednie dowody, na 

przykład pisemny dokument producenta, potwierdzający, że 

powyższy wymóg będzie spełniony. 
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5. Trwałość produktu i gwarancja 
(nie dotyczy umów dzierżawy obejmujących obsługę techniczną) 

Warunki gwarancji powinny obejmować naprawę lub wymianę 

produktu przez okres co najmniej pięciu lat. Oferent musi ponadto 

zagwarantować, że oryginalne lub równorzędne części zamienne 

będą dostępne (u niego lub u innych wyznaczonych pośredników) 

przez okres co najmniej pięciu lat od daty zakupu. Warunek ten nie 

będzie miał zastosowania do nieuniknionych sytuacji przejściowych 

pozostających poza kontrolą producenta, takich jak klęski żywiołowe. 

 

Weryfikacja: 
Produkty mające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1, 

spełniające wymienione wymogi, zostaną uznane za zgodne z 

kryteriami. 

Akceptowane będą również inne odpowiednie dowody, na przykład 

deklaracja własna producenta, że powyższy wymóg jest spełniony.  

5. Trwałość produktu i gwarancja 
(nie dotyczy umów dzierżawy obejmujących obsługę techniczną) 

Warunki gwarancji powinny obejmować naprawę lub wymianę 

produktu przez okres co najmniej pięciu lat. Oferent musi ponadto 

zagwarantować, że oryginalne lub równorzędne części zamienne 

będą dostępne (u niego lub u innych wyznaczonych pośredników) 

przez okres co najmniej pięciu lat od daty zakupu. Warunek ten nie 

będzie miał zastosowania do nieuniknionych sytuacji przejściowych 

pozostających poza kontrolą producenta, takich jak klęski żywiołowe. 

 

Weryfikacja: 
Produkty mające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1, 

spełniające wymienione wymogi, zostaną uznane za zgodne z 

kryteriami. 

Akceptowane będą również inne odpowiednie dowody, na przykład 

deklaracja własna producenta, że powyższy wymóg jest spełniony. 

(wymóg nie ma zastosowania do urządzeń do przetwarzania 
obrazów, w których nie stosuje się kaset z tuszem)  
 
6. Efektywne gospodarowanie zasobami w przypadku kaset z 
tuszem: Przystosowanie do ponownego wykorzystania kaset na 
toner lub tusz 
 
Produkty muszą być przystosowane do wykorzystywania poddanych 

ponownej obróbce kaset z tonerem lub tuszem. 

(wymóg nie ma zastosowania do urządzeń do przetwarzania 
obrazów, w których nie stosuje się kaset z tuszem)  
 
6. Efektywne gospodarowanie zasobami w przypadku kaset z 
tuszem: Przystosowanie do ponownego wykorzystania kaset na 
toner lub tusz 
 
Produkty muszą być przystosowane do wykorzystywania poddanych 

ponownej obróbce kaset z tonerem lub tuszem. 
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Nie należy wprowadzać ani stosować urządzeń i praktyk, które 

mogłyby utrudniać ponowne wykorzystanie kasety z tonerem lub 

tuszem (tj. urządzenia/praktyki uniemożliwiające ponowne użycie).  
 
Weryfikacja 
Produkty mające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1, 

spełniające wymienione wymogi, zostaną uznane za zgodne z 

kryteriami.  

Akceptowane będą również dokumentacja techniczna producenta 

bądź raport z badania wykazujący, że wymogi te są spełnione. 

Nie należy wprowadzać ani stosować urządzeń i praktyk, które 

mogłyby utrudniać ponowne wykorzystanie kasety z tonerem lub 

tuszem (tj. urządzenia/praktyki uniemożliwiające ponowne użycie).  
 
Weryfikacja 
Produkty mające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1, 

spełniające wymienione wymogi, zostaną uznane za zgodne z 

kryteriami.  

Akceptowane będą również dokumentacja techniczna producenta 

bądź raport z badania wykazujący, że wymogi te są spełnione. 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

Punkty będą przyznawane za: Punkty będą przyznawane za: 

1. Zwiększoną energooszczędność w trybie czuwania 

Punkty zostaną przyznane za obniżenie zużycia energii o każde 5% 

w porównaniu ze specyfikacjami technicznymi dotyczącymi trybu 

użytkowania, zmierzonego zgodnie z Test Method for Determining 

Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May-2012 lub 

metodą równoważną. 

 

Weryfikacja 

Akceptowane będą dokumentacja techniczna producenta lub raport z 

badań wskazujący zużycie energii w fazie użytkowania. 

1. Zwiększoną energooszczędność w trybie czuwania 

Punkty zostaną przyznane za obniżenie zużycia energii o każde 5% 

w porównaniu ze specyfikacjami technicznymi dotyczącymi trybu 

użytkowania, zmierzonego zgodnie z Test Method for Determining 

Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May-2012 lub 

metodą równoważną. 

 

Weryfikacja 

Akceptowane będą dokumentacja techniczna producenta lub raport z 

badań wskazujący zużycie energii w fazie użytkowania. 
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 (stosuje się jedynie w przypadku urządzeń do przetwarzania obrazu 

osiągających maksymalną prędkość kopiowania/druku 

monochromatycznego poniżej 25 obrazów na minutę na papierze 

formatu A4) 

2. Drukowanie dwustronne 
Punkty zostaną przyznane za urządzenia do przetwarzania obrazu 

wyposażone w automatyczną funkcję druku/kopiowania 

dwustronnego (moduł druku dwustronnego). 

Funkcja druku lub kopiowania dwustronnego powinna być ustawiona 

jako domyślna w oryginalnym oprogramowaniu dostarczonym przez 

producenta. 

Weryfikacja 
Produkty mające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu 1, 

spełniające wymienione wymogi, zostaną uznane za zgodne z 

kryteriami. Akceptowane jest również oświadczenie producenta, w 

którym wykazuje on, że wymogi te są spełnione. 

 
3. Energooszczędność w trybie czuwania 
 
Punkty zostaną przyznane według zużycia energii elektrycznej w 

stanie czuwania przy podłączeniu do sieci, w który urządzenie jest 

wprowadzane przez funkcję zarządzania energią lub podobną 

funkcję. Im niższe zużycie energii, tym więcej punktów zostanie 

przyznanych.  

 
3. Energooszczędność w trybie czuwania 
 
Punkty zostaną przyznane według zużycia energii elektrycznej w 

stanie czuwania przy podłączeniu do sieci, w który urządzenie jest 

wprowadzane przez funkcję zarządzania energią lub podobną 

funkcję. Im niższe zużycie energii, tym więcej punktów zostanie 

przyznanych.  
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Zużycie energii musi być mierzone zgodnie z metodą badania w celu 

określenia zużycia energii urządzeń do przetwarzania obrazu (Test 

Method for Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 

– Final May-2012) lub metodą równoważną. 

 

Weryfikacja 

Akceptowane będą również dokumentacja techniczna producenta 

bądź raport z badania wykazujący, że wymogi te są spełnione. 

Zużycie energii musi być mierzone zgodnie z metodą badania w celu 

określenia zużycia energii urządzeń do przetwarzania obrazu (Test 

Method for Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 

– Final May-2012) lub metodą równoważną. 

 

Weryfikacja 

Akceptowane będą również dokumentacja techniczna producenta 

bądź raport z badania wykazujący, że wymogi te są spełnione. 

 

Objaśnienia 
Dokonując zakupu urządzeń do przetwarzania obrazu, instytucje zamawiające mogą składać odrębne zamówienia (obejmujące na przykład 

dostawę sprzętu i instalację) różnym wykonawcom. W takich przypadkach różni wykonawcy mogą być zatem odpowiedzialni za to, aby 

spełnione zostały poszczególne kryteria.  

Kryteria udzielenia 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. Do ekologicznych kryteriów 

udzielenia zamówienia powinno odnosić się co najmniej 15% całkowitej liczby możliwych do uzyskania punktów. 

 

Jeżeli użytkownik zgodnego z kryteriami systemu drukowania używa innych materiałów – ponownie napełnionych lub poddanych ponownej 

obróbce – oświadczenie o zgodności złożone przez początkowego dostawcę traci ważność. Aby podtrzymać jego ważność, użytkownik musi 

skontaktować się z dostawcą ponownie napełnionych lub poddanych ponownej obróbce materiałów do drukowania i uzyskać nowe 

potwierdzenie zgodności z wymogami. 
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Rachunek kosztów cyklu życia 
W stosowaniu GPP jednym z najważniejszych aspektów jest analiza kosztów cyklu życia najbardziej ekologicznych produktów w odniesieniu do 

przeciętnych produktów dostępnych na rynku. Kwestie kosztów mają szczególne znaczenie w dziedzinie zamówień publicznych ze względu na 

konieczność uzasadniania wydatków publicznych. Państwa członkowskie należy zachęcać do wybierania produktów, które mają wysoką 

wartość w perspektywie długoterminowej i są zgodne z szerszymi założeniami polityki. 

Powinny one uwzględniać początkowy koszt instalacji, szacowany okres trwałości (orientacyjnie 5 lat uważa się za średni okres eksploatacji 

urządzeń do przetwarzania obrazu) oraz koszty operacyjne, w tym koszty tuszów i/lub tonerów i zużycia energii elektrycznej. Koszty operacyjne 

opierają się głównie na zakupie materiałów eksploatacyjnych (kaset z tuszem i tonerem) oraz na zużyciu energii elektrycznej; są one znacznie 

wyższe niż początkowe ceny zakupu urządzeń do przetwarzania obrazu. 

 

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. Ogólnie rzecz biorąc, 

energooszczędność produktu ma stosunkowo niewielki wpływ na cenę zakupu, zwłaszcza jeżeli szuka się modelu w grupie 25% najbardziej 

wydajnych na rynku. 

 

Poniżej przedstawiono przykładowy sposób obliczania oszczędności papieru ze względu na wymóg dotyczący modułu druku dwustronnego w 

dwóch różnych typach drukarek: 

 
Tabela:1 Oszczędności ze względu na wymóg dotyczący modułu druku dwustronnego przez okres rocznego użytkowania, dane za rok 2005 Źródło: Badania 
przygotowawcze dot. PWE 
„Urządzenia do przetwarzania obrazu” (partia 4)  

Typ drukarki Obrazów na minutę 

(Ipm) 

Stron dziennie Dni w roku Cena za stronę (EUR) 2 Oszczędności ze względu 

na wymóg dotyczący 

                                                 
2 Cena nie obejmuje tuszu i tonera 
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modułu druku 

dwustronnego (EUR) 

Elektrofotografia 15 101 260 0,012 157,56 

Elektrofotografia 26  335 260 0,012 527,28 

Elektrofotografia 30 450 260 0,012 702 

Druk atramentowy – 

użytkowanie 

profesjonalne 

15 16,6 260 0,012 25,9 

Druk atramentowy – 

użytkowanie osobiste 

4 3,1 260 0,012 4,8 

 

Potencjalne roczne oszczędności dzięki drukowaniu dwustronnemu w porównaniu z drukowaniem jednostronnym w przypadku jednej drukarki 

elektrofotograficznej 15 imp (obrazów na minutę) w jednym roku obliczono poniżej: 

Oszczędności roczne dzięki modułowi druku dwustronnego = (101 stron dziennie * 260 dni)/2 * 0,012 euro = 157,56 euro rocznie  

Powyższe obliczenia wskazują, że w przypadku drukarek elektrofotograficznych oszczędności poczynione dzięki każdorazowemu zastosowaniu 

druku dwustronnego w porównaniu do druku jednostronnego są znaczące; są one duże również w przypadku drukarek atramentowych do 

użytku profesjonalnego. Oszczędności mogą być znacznie wyższe, jeżeli wybrana zostanie opcja „Zwielokrotnienie obrazu na jednym arkuszu 

papieru”, zob. specyfikacja techniczna 2. 

 

Obliczono3, że w porównaniu z obecną wersją oznakowania Energy Star modele urządzeń do przetwarzania obrazu do celów komercyjnych, 

które spełniają wymogi ENERGY STAR wersji 2.0, są średnio o 44% bardziej energooszczędne niż modele tradycyjne. Przyniesie to 

odpowiednie obniżenie kosztów energii związanych z eksploatacją takich urządzeń w porównaniu z mniej wydajnymi modelami. 

 
                                                 
3 Obliczenia na podstawie danych uzyskanych z ENERGY STAR Final Version 2.0 Imaging Equipment Savings Analysis March 2013. 
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Ponadto szacuje się również, że gdyby w Stanach Zjednoczonych Ameryki (rynek o podobnej wielkości do rynku Unii Europejskiej) wszystkie 

sprzedawane rocznie urządzenia do przetwarzania obrazu spełniały nowe kryteria ENERGY STAR wersji 2.0, ogólny koszt związany z energią 

elektryczną zmniejszyłby się o 1,7 mld USD, przy jednoczesnym zmniejszeniu rocznych emisji gazów cieplarnianych równoważnym emisjom z 

ponad 240 tysięcy samochodów. 

 

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/en/en_007.shtml.  
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