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Kryteria zielonych zamówień publicznych w UE dotyczące komputerów i monitorów 
 

 

Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych mają na celu ułatwienie organom publicznym zakupu produktów, usług i robót mających 

ograniczony wpływ na środowisko. Stosowanie kryteriów jest dobrowolne. Kryteria zostały sformułowane w taki sposób, aby można było je 

włączyć do dokumentacji przetargowej, jeżeli dany organ uzna to za stosowne. Zielone zamówienia publiczne są instrumentem dobrowolnym.  

W niniejszym dokumencie przedstawiono kryteria zielonych zamówień publicznych w UE opracowane dla grupy produktów „komputery i 

monitory”. W towarzyszącym sprawozdaniu dotyczącym kontekstu technicznego podano pełne uzasadnienie wyboru tych kryteriów oraz 

odniesienia do dalszych informacji.   

 

Kryteria podzielono na kryteria kwalifikacji, specyfikacje techniczne, kryteria udzielenia zamówienia i klauzule dotyczące realizacji zamówienia. 

W odniesieniu do każdego obszaru kryteriów przedstawiono dwa zestawy kryteriów:  

 

 kryteria podstawowe mają na celu ułatwienie stosowania zielonych zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych 

obszarów ekologiczności produktu, oraz utrzymanie kosztów administracyjnych przedsiębiorstw na minimalnym poziomie;  

 kryteria kompleksowe uwzględniają więcej aspektów lub wyższe poziomy ekologiczności oraz są przeznaczone do wykorzystania przez 

organy, które pragną pójść dalej we wspieraniu celów środowiskowych i innowacyjnych. 

 

1. WPROWADZENIE 

1.1 Definicja i zakres 

Kryteria dotyczące komputerów i monitorów obejmują komputery i wyświetlacze.  Do celów niniejszych kryteriów zielonych zamówień 

publicznych ma zastosowanie następujący zakres, który odzwierciedla umowę zawartą między USA a UE
1
 zmienioną przez program Energy Star 

v6.1 w odniesieniu do komputerów i v6.0 w odniesieniu do wyświetlaczy:  

                                            
1
 Rozporządzenie (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych. 
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komputery stacjonarne: 

 komputery biurkowe (w tym zintegrowane komputery stacjonarne i komputery stacjonarne typu thin client); 

 małe serwery; 

 stacje robocze; 

 

wyświetlacze: 

 monitory komputerowe; 

 

komputery przenośne: 

 notebooki (w tym subnotebooki); 

 notebooki „dwa w jednym”; 

 tablety;  

 wielofunkcyjne komputery przenośne; 

 przenośne urządzenia typu thin client. 

 

Uwaga dotycząca wymogów w zakresie zamówień publicznych na szczeblu centralnym 

 

W art. 6 i załączniku III do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE), która miała zostać transponowana do prawa 

krajowego do czerwca 2014 r., określono szczególne obowiązki organów publicznych w zakresie składania zamówień na niektóre 

energooszczędne urządzenia. Obejmują one obowiązek zakupu wyłącznie produktów, które:  

„spełniają wymogi w zakresie efektywności energetycznej co najmniej odpowiadające wymogom wymienionym w załączniku C do 

Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania 

efektywności energetycznej urządzeń biurowych („Energy Star”)
2
”. 

Obowiązek ten ogranicza się do instytucji administracji centralnej i zakupów powyżej progów określonych w dyrektywach w sprawie zamówień 

publicznych. Co więcej, wymogi muszą być zgodne z kryteriami opłacalności, wykonalności ekonomicznej, bardziej zrównoważonego 

charakteru, przydatności technicznej, a także wystarczającej konkurencji. Czynniki te mogą się różnić w zależności od organów publicznych i 

rynków. Więcej wskazówek dotyczących wykładni tej części art. 6 oraz załącznika III do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w 

                                            
2
 Dz.U. L 63 z 6.3.2013, s. 5. 
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odniesieniu do zamówień na energooszczędne produkty, usługi i budynki przez instytucje administracji centralnej można znaleźć w pkt 33–42 

wytycznych Komisji
3
. 

 

 

 

1.2 Warianty udzielania zamówień publicznych i rodzaje zamówień  

Procedura udzielania zamówień może przyjąć szereg różnych form w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. Na rynku występują 

następujące trzy typowe formy zamówień: 

 

1. zamówienie na dostawę jednorazową: zwycięski oferent musi dostarczyć określoną ilość sprzętu IT odpowiadającego wymaganym 

specyfikacjom w zakresie efektywności;  

2. długoterminowe zamówienie ramowe: w zamówieniu ustanawia się specyfikacje w zakresie efektywności, na podstawie których wybiera 

się pojedynczego oferenta albo wielu oferentów w celu dostarczenia sprzętu IT „na żądanie” w wyznaczonym okresie.  Oferenci mogą 

zostać wybrani na podstawie: 

a. zdolności do dostarczenia konkretnych modeli sprzętu IT, które odpowiadają określonym specyfikacjom w zakresie 

efektywności; albo 

b. zdolności do dostarczenia sprzętu IT, który odpowiada minimalnym specyfikacjom w zakresie efektywności.  Sprzęt IT określa 

się w ramach wynikających procedur konkurencyjnych prowadzonych w trakcie zamówienia ramowego; 

3. zamówienie na usługi: w zamówieniu ustanawia się wymogi w zakresie efektywności funkcjonalnej IT, które określa wybrany 

usługodawca (wybrani usługodawcy).  Następnie do obowiązków usługodawcy lub usługodawców, z którym podpisano umowę, należy 

określenie najlepszego sposobu zapewnienia określonej efektywności funkcjonalnej.  Sprzęt IT wynajmuje się instytucji zamawiającej.   

 

W przypadkach 1 i 2 oferent zwycięski lub oferenci zwycięscy będą również odpowiadać za zagwarantowanie zgodności dostarczonego sprzętu 

IT ze specyfikacjami instytucji zamawiającej.  W trzecim przypadku oferent zwycięski będzie odpowiadał za zapewnienie, by sprzęt 

wykorzystany do wyświadczenia usługi, a także całe powiązane wsparcie IT, spełniały wymogi w zakresie efektywności instytucji zamawiającej.  

Zamówienie publiczne na usługi zazwyczaj obejmowałoby cały cykl użytkowania sprzętu IT dostarczonego do celów użytkowania przez 

instytucję zamawiającą, w tym naprawy i modernizacje, jak również zaprzestanie użytkowania i przygotowanie do ponownego wykorzystania lub 

recyklingu.  Kryteria zawarte w sekcji 4.1 niniejszego dokumentu można dostosować, tak aby miały zastosowanie we wszystkich trzech 

przypadkach, chociaż harmonogram weryfikacji może się różnić (zob. sekcja 3 w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji). 

                                            
3
 COM(2013) 762 final, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. Wdrażanie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej – wytyczne Komisji.  
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Kolejny rodzaj zamówienia, który w szczególny sposób uwzględnia gospodarowanie sprzętem IT pod koniec przydatności do użycia, omówiono 

w sekcji 4.2 niniejszego dokumentu dotyczącego kryteriów.  Może ono potencjalnie przyjąć następujące dwie formy: 

 

o odnowienie starego sprzętu IT: zamówienia na odebranie starego sprzętu IT można udzielić równolegle lub w połączeniu z zamówieniem 

na dostarczenie nowego sprzętu IT.  Przykładowo niektórzy dostawcy regenerują swoje własne produkty markowe lub mogą 

poświadczyć usunięcie danych i właściwe przetworzenie zebranego sprzętu dowolnej marki; lub  

o usługi związane z gospodarowaniem pod koniec przydatności do użycia: można udzielić osobnego zamówienia, mają na celu w 

szczególności przyciągnięcie oferentów, którzy specjalizują się w ponownym wykorzystywaniu i recyklingu zużytego sprzętu IT.  W 

wielu państwach członkowskich UE przedsiębiorstwa społeczne biorą udział w przetargach na gospodarowanie sprzętem IT pod koniec 

przydatności do użycia.   

 

2. GŁÓWNE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA 

W kryteriach dotyczących komputerów i monitorów skoncentrowano się na najbardziej znaczących skutkach dla środowiska podczas cyklu życia 

produktów, które podzielono na cztery oddzielne kategorie: 

 zużycie energii; 

 substancje niebezpieczne; 

 wydłużenie okresu trwałości produktu; 

 gospodarowanie pod koniec przydatności do użycia. 

 

Dowody uzyskane w wyniku ocen cyklu życia sugerują, że w kryteriach środowiskowych dotyczących komputerów i monitorów należy 

wprowadzić rozróżnienie oparte na obudowie komputera (tj. komputer biurkowy, notebook, tablet) oraz wzorcu wykorzystania komputerów i 

wyświetlaczy: 

o komputery i monitory, które są bardziej energochłonne: w przypadku komputerów stacjonarnych i wyświetlaczy najistotniejsze skutki 

dla środowiska są związane z energią elektryczną zużywaną podczas ich używania;   

o komputery i monitory mniej energochłonne: w przypadku notebooków i tabletów, które zużywają proporcjonalnie mniej energii 

elektrycznej i które składają się z bardziej zaawansowanych miniaturowych elementów, najbardziej znaczące skutki dla środowiska 

związane są z produkcją ich podzespołów, takich jak płyty główne, dyski twarde, baterie i wyświetlacze; 

o przenośne komputery i monitory: warunki i naprężenia, na które narażone są produkty przenośne w miejscu pracy lub w środowisku 

zewnętrznym, będą miały wpływ na ich trwałość. 
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Podczas gdy kryteria uwzględniające zużycie energii są znane zamawiającym i mają bezpośredni wpływ na efektywność, potencjał kryteriów 

zielonych zamówień publicznych UE w zakresie wywierania bezpośredniego wpływu na produkcję elementów pojedynczego komputera jest 

uważany za ograniczony.  Jest to częściowo spowodowane trudnościami w identyfikowaniu możliwości w zakresie poprawy z powodu takich 

kwestii jak poufność np. w przypadku produkcji procesorów i płyt głównych. Należy zatem skoncentrować się na innych kwestiach. 

Udoskonalając okres trwałości konstrukcji produktu (np. konstrukcja sprzyjająca trwałości i modernizacji), a co za tym idzie – niebezpośrednio 

wydłużając okres trwałości produktów poprzez ułatwienie ponownego wykorzystania produktów pod koniec ich okresu użycia i umożliwienie 

łatwego wydobycia z nich i odzyskania surowców krytycznych
4
, które są związane ze znaczącymi skutkami dla środowiska w całym cyklu życia 

produktów, skutki etapu produkcji można ograniczyć, a skutków związanych z etapem produkcji pierwotnej i z etapem wydobycia zasobów 

można uniknąć.  

 

Na podstawie dowodów wynikających z oceny cyklu życia (LCA) oraz z analizy rynkowej w kryteriach skoncentrowano się przede wszystkim na 

wydłużeniu okresu trwałości produktu poprzez zwiększoną trwałość oraz możliwości modernizacji i naprawy.  Przy opracowywaniu kryteriów 

wykorzystano dowody związane z przyczynami wczesnej awarii lub wymiany produktów oraz wspólne specyfikacje w zakresie poprawy 

przedstawione przez producentów.  Uwzględniono również kwestię potencjału w zakresie wydłużenia cyklu życia produktu w trakcie oraz po 

zakończeniu okresu użytkowania przez organ publiczny za pośrednictwem możliwości modernizacji i naprawy produktów, a także za 

pośrednictwem możliwości ponownego wykorzystania sprzętu, co oznacza drugie życie dla takiego produktu.   

 

Wydobycie i odzyskanie metali i surowców krytycznych z produktów związanych z komputerami i wyświetlaczami po zakończeniu ich okresu 

użytkowania może potencjalnie zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami w UE oraz zmniejszyć oddziaływanie związane z wytwarzaniem 

nowych produktów IT.  Kryteria odzwierciedlają zatem najnowsze osiągnięcia w zakresie zachęcania do selektywnego demontażu i rozbiórki 

sprzętu na części. 

 

Główne aspekty środowiskowe  Podejście w ramach zielonych zamówień publicznych 

 zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych 

wynikające z produkcji i użytkowania 

 zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, 

bioakumulacja i oddziaływanie na organizmy 

wodne spowodowane wydobywaniem i 

przetwarzaniem surowców oraz substancjami 

niebezpiecznymi zastosowanymi w produktach 

  zakup modeli energooszczędnych 

 zakup produktów o ograniczonej liczbie 

składników niebezpiecznych oraz o ograniczonym 

potencjale w zakresie niebezpiecznych emisji po 

unieszkodliwieniu 

 konstrukcja sprzyjająca trwałości, modernizacji i 

naprawie 

                                            
4
 Istnieje wykaz surowców krytycznych dla UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-

interest/critical_pl 
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 zużycie ograniczonych zasobów i surowców 

krytycznych do produkcji produktów IT  

 wytwarzanie potencjalnie niebezpiecznych 

odpadów elektronicznych po ostatecznym 

unieszkodliwieniu produktu 

 wydłużenie okresu trwałości produktu pod koniec 

jego okresu użytkowania  

 konstrukcja umożliwiająca demontaż i 

gospodarowanie pod koniec przydatności do 

użycia w celu maksymalizacji odzyskiwania 

zasobów  

Uwaga: kolejność, w jakiej wymieniono aspekty środowiskowe, niekoniecznie odzwierciedla ich znaczenie.  

3. UWAGA OGÓLNA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI 

W przypadku szeregu kryteriów proponowanym środkiem weryfikacji jest dostarczenie sprawozdań z badań. W odniesieniu do każdego z 

kryteriów wskazuje się odpowiednie metody badawcze. Do organu publicznego należy decyzja, na którym etapie należy dostarczyć tego rodzaju 

wyniki badań. Co do zasady nie wydaje się konieczne, by od wszystkich oferentów od początku wymagać dostarczania wyników badań. Aby 

zmniejszyć obciążenie oferentów i organów publicznych, oświadczenie własne mogłoby zostać uznane za wystarczające przy składaniu ofert. 

Istnieją zatem różne warianty dotyczące tego, czy i kiedy można by było wymagać dostarczenia wspomnianych badań: 

 

a) na etapie przetargu:  

w przypadku zamówienia na dostawę jednorazową od oferenta składającego ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie można by było 

wymagać dostarczenia tego dowodu. Jeżeli dowód zostanie uznany za wystarczający, można udzielić zamówienia. Jeżeli dowód zostanie 

uznany za niewystarczający lub niezgodny:  

(i) w przypadku specyfikacji technicznej przedstawienia dowodu zażądano by od następnego w kolejności oferenta o najwyższej 

liczbie punktów, którego następnie wzięto by pod uwagę przy udzielaniu zamówienia;  

(ii) w przypadku kryterium udzielenia zamówienia dodatkowo przyznane punkty zostałyby usunięte z tej oferty, a ranking ofert 

zostałby ponownie przeliczony wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.  

Stanowi to jednak jedynie zapewnienie, że pod kątem tych wymogów przebadano próbny model, a nie sprzęt faktycznie dostarczony w 

ramach zamówienia. W przypadku zamówień ramowych sytuacja może być odmienna, co omówiono bardziej szczegółowo w następnym 

punkcie dotyczącym realizacji zamówień oraz w dodatkowych wyjaśnieniach podanych poniżej;    

 

b) podczas realizacji zamówienia: przedstawienia wyników badań można by było żądać w odniesieniu do jednego elementu lub kilku 

elementów dostarczonych w ramach umowy albo ogólnie, albo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy fałszywych oświadczeń.  Ma 

to szczególne znaczenie w przypadku zamówień ramowych, w których nie określa się początkowej kolejności sprzętu.   

 

Zaleca się wyraźne włączenie do umowy klauzul dotyczących parametrów. Mogą one stanowić, że instytucja zamawiająca ma prawo do 

wykonywania losowych badań weryfikacyjnych (samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanego organu) w dowolnym momencie w 
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trakcie obowiązywania umowy. Jeżeli wyniki takich badań pokazują, że dostarczone produkty nie spełniają kryteriów, instytucja zamawiająca ma 

wówczas prawo do nałożenia kar proporcjonalnych do niezgodności oraz ma możliwość rozwiązania umowy. Niektóre organy publiczne 

włączają warunki, zgodnie z którymi jeżeli z badań wynika, że produkt spełnia ich wymogi, koszty badań musi pokryć organ publiczny; jeżeli 

jednak wymogi nie są spełnione, koszty musi pokryć dostawca.  

 

W przypadku umów ramowych termin przewidziany na żądanie przedstawienia dowodu będzie zależał od konkretnych postanowień umowy: 

 w przypadku umów ramowych z pojedynczym wykonawcą, w przypadku których poszczególne modele, które mają zostać dostarczone, 

określa się przy przyznawaniu umowy ramowej, i pozostaje tylko kwestia liczby potrzebnych jednostek, mają zastosowanie takie same 

zasady co w przypadku powyższych zamówień na dostawę jednorazową;  

 w przypadku umów ramowych, w których dokonuje się wstępnego wyboru kilku potencjalnych dostawców wraz z wynikającymi 

procedurami konkurencyjnymi pomiędzy wstępnie wybranymi dostawcami, na tym wstępnym etapie preselekcji oferenci mogą jedynie 

wykazać zdolność do dostarczenia produktów spełniających minimalne wymogi w zakresie efektywności zawarte w umowie ramowej. W 

odniesieniu do zamówień (lub zleceń) „na żądanie”, których udziela się w następstwie procedury konkurencyjnej między wstępnie 

wybranymi dostawcami, co do zasady stosuje się te same zasady co w ramach powyższych liter a) i b), jeżeli należy udowodnić 

dodatkowe wymogi w ramach procedury konkurencyjnej. Jeżeli procedura konkurencyjna dotyczy wyłącznie ceny, wówczas należy 

rozważyć przeprowadzenie kontroli na etapie realizacji zamówienia.  

 

Istotne jest również, by podkreślić, że oferenci mają możliwość przeprowadzenia weryfikacji na podstawie sprzętu z oznakowaniem 

ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I (zgodnie z ISO 14024) spełniającym te same określone wymogi.  

Sprzęt ten uznaje się również za zgodny z odpowiednimi kryteriami, a weryfikacji zażądano by zgodnie z tym samym podejściem, które ustalono 

w odniesieniu do wyników badań.   

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 44 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE instytucja zamawiająca akceptuje inne odpowiednie środki 

dowodowe.  Mogą one obejmować dokumentację techniczną producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma dostępu do sprawozdań z badań ani nie 

ma możliwości ich uzyskania w stosownym terminie.  Jest to możliwe jednak pod warunkiem, że taki brak dostępu nie wynika z winy danego 

wykonawcy oraz że dany wykonawca tym samym dowiedzie, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

wymogi lub kryteria określone w specyfikacjach technicznych, kryteriach udzielenia zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia. W 

przypadku odniesienia do zaświadczenia / sprawozdania z badań sporządzonego przez określoną jednostkę oceniającą zgodność do celów 

przeprowadzania badań instytucje zamawiające akceptują również zaświadczenia / sprawozdania z badań wystawione przez inne równoważne 

jednostki oceniające zgodność.  
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4. KRYTERIA ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UE DOTYCZĄCE KOMPUTERÓW I 

MONITORÓW 

4.1 Udzielanie zamówień publicznych na komputery i monitory  

Przedmiot 

Zakup komputerów lub wyświetlaczy o nieznacznych skutkach dla środowiska w całym ich cyklu życia. 

 Kryteria podstawowe 4.1.1

4.1.1.1 Specyfikacje techniczne 

Kryteria energetyczne 

ST1. Minimalne wymogi w zakresie 

charakterystyki energetycznej 

komputerów  

Uzasadnienie  

Komputery zgodne z wymogami Energy 

Star powinny wykazywać istotne 

ograniczenie zużycia energii w trybie 

czuwania i w trybie bezczynności, które 

odpowiadają za znaczne zużycie energii 

przez komputery i laptopy.  

Poziom efektywności energetycznej komputerów musi spełniać wymogi w zakresie efektywności energetycznej określone w 

najnowszej wersji normy Energy Star. 

W momencie publikacji obowiązuje wersja 6.1, a aktualizacje można śledzić pod adresem: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej komputery nabywane przez instytucje 

rządowe muszą być zgodne z najnowszą unijną wersją programu Energy Star.   

Weryfikacja: Oferent przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z metodami badawczymi określonymi w 

najnowszej wersji programu Energy Star.  Sprawozdania przedstawia się po uzyskaniu zamówienia lub wcześniej na stosowny 

wniosek.   

Modele zakwalifikowane do Energy Star UE i wpisane do bazy danych programu uznaje się za zgodne.  Rejestracje do programu 

Energy Star w ramach jego najnowszej wersji w USA również są akceptowane, pod warunkiem że przeprowadzono badania 

zgodnie z europejskimi wymogami w zakresie mocy wejściowej. 

Produkty z oznakowaniem ekologicznym UE dla komputerów przenośnych, notebooków i tabletów lub innym odpowiednim 

oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone wymogi zostaną uznane za zgodne. 

http://www.eu-energystar.org/
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ST2. Minimalne wymogi w zakresie 

charakterystyki energetycznej 

monitorów 

Uzasadnienie  

Monitory komputerowe zgodne z 

wymogami Energy Star powinny 

wykazywać istotne ograniczenie zużycia 

energii w trybie pracy. 

Poziom efektywności energetycznej monitorów komputerowych musi spełniać wymogi w zakresie efektywności energetycznej 

najnowszej wersji normy Energy Star. 

W momencie publikacji obowiązuje wersja 6.0, a aktualizacje można śledzić pod adresem: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

Zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej urządzenia biurowe nabywane przez 

instytucje rządowe muszą być zgodne z najnowszą wersją programu Energy Star.   

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z metodami badawczymi określonymi w najnowszej wersji 

programu Energy Star.  Sprawozdania przedstawia się na wniosek przed udzieleniem lub po udzieleniu zamówienia [należy 

określić].   

Modele zakwalifikowane do Energy Star UE i wpisane do bazy danych programu uznaje się za zgodne.  Rejestracje do programu 

Energy Star w USA również są akceptowane, pod warunkiem że przeprowadzono badania zgodnie z europejskimi wymogami w 

zakresie mocy wejściowej. 

Produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I spełniające określone wymogi zostaną uznane za spełniające 

kryteria. 

Kryteria dotyczące substancji niebezpiecznych 

ST3. Oświadczenie dla substancji 

znajdujących się na liście kandydackiej 

REACH 

Uzasadnienie  

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 

publikuje wykaz substancji 

sklasyfikowanych jako substancje 

wzbudzające szczególnie duże obawy 

(SVHC). Substancje te mogą być 

rakotwórcze, mutagenne lub działające 

szkodliwie na rozrodczość (CMR) lub 

trwałe, wykazujące zdolność do 

bioakumulacji i toksyczne dla środowiska 

(PBT). Substancje te wpisuje się na listę 

kandydacką w celu ograniczenia ich 

stosowania w UE. Ujawnienie obecności 

tych substancji w sprzęcie IT zwiększa 

przejrzystość, a tym samym możliwość 

Oferent deklaruje obecność wszelkich substancji znajdujących na liście kandydackiej REACH w stężeniu większym niż 0,1 % 

(w/w) w całym produkcie i w każdym z następujących podzespołów:  

- obsadzona płyta główna (w tym CPU, RAM, jednostki graficzne); 

- wyświetlacz (w tym podświetlacz); 

- osłony i maskownice; 

- zewnętrzna klawiatura, mysz lub trackpad; 

- zewnętrzne przewody prądu przemiennego i stałego (w tym adaptery i zasilacze sieciowe). 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia oświadczenie, w którym określa obecne szczegółowe substancje.   

 

http://www.eu-energystar.org/
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kontroli ich stosowania. 

Wydłużenie okresu trwałości produktu 

ST4. Umowy gwarancyjno-serwisowe  

Uzasadnienie  

Wadliwy sprzęt lub wadliwe elementy 

mogą być powodem przedwczesnej 

wymiany. Istnienie umowy gwarancyjno-

serwisowej może stanowić dla dostawców 

zachętę do zapewnienia większej trwałości 

swoich produktów oraz ponoszenia 

odpowiedzialności za naprawę wszelkich 
usterek. 

 

Oferent udziela co najmniej dwuletniej gwarancji obowiązującej od momentu dostawy produktu. Gwarancja ta obejmuje naprawę 

lub wymianę oraz zawiera umowę serwisową z opcją odbioru i zwrotu lub naprawy na miejscu.  

Gwarancja zapewnia, że produkty są zgodne ze specyfikacjami zamówienia bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych 
kosztów. Obejmuje to wady baterii5.  

 

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia pisemne oświadczenie, że dostarczane produkty będą objęte gwarancją zgodnie ze specyfikacjami zamówienia 

i wymogami usługi.  

 

ST5 Możliwość naprawy i wymiana 

elementów i części 

Uzasadnienie  

Kryteria mają zapewnić, aby możliwe do 

naprawy usterki, spowodowane głównie 

nieprawidłowym działaniem wymiennych 

elementów, nie doprowadziły do 

wczesnego zaprzestania użytkowania 

sprzętu. 

 

ST5a Stała dostępność części zamiennych  

Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych, w tym przynajmniej tych określonych w kryterium ST5b, przez co najmniej 

trzy lata od daty zakupu.   

 

Weryfikacja: 

oferent przedstawia oświadczenie, że zgodne części zamienne, w tym baterie wielokrotnego ładowania (jeżeli mają zastosowanie), 

zostaną udostępnione instytucji zamawiającej lub za pośrednictwem usługodawcy. 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 
wymogi zostanie uznany za zgodny. 

ST5b Konstrukcja umożliwiająca naprawę 

Następujące części, jeżeli mają zastosowanie, muszą być łatwo dostępne i łatwe do wymiany  

za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi (tj. wkrętak, łopatka, szczypce lub pinceta):  

komputery: 

(i) HDD/SSD;  

(ii) pamięć;  

(iii) bateria wielokrotnego ładowania;  

wyświetlacze: 

(i) zamontowanie ekranu i jednostki podświetlenia LCD; 

(ii) płytki obwodów elektroenergetycznego i sterowniczego; 

                                            
5
 Wady obejmują brak ładowania oraz niewykrycie podłączenia baterii.  Postępującego spadku wydajności baterii z powodu użytkowania nie uznaje się za wadę, jeżeli nie jest ono 

objęte szczególnym przepisem w ramach gwarancji (zob. kryterium K6).  
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(iii) statywy (z wyłączeniem tych zintegrowanych z obudową). 

Części komputerowe (i) i (ii) nie dotyczą tabletów i notebooków „dwa w jednym”.  W przypadku tych produktów należy stosować 
kryterium udzielenia zamówienia KU7, aby zachęcić do projektowania sprzętu w lepszy sposób.  

 

Oferent przedstawia jasne instrukcje demontażu i naprawy (np. w postaci kopii papierowej lub elektronicznej, wideo), aby 

umożliwić nieniszczący demontaż produktu w celu wymiany ważnych elementów lub części na potrzeby dokonania modernizacji 
lub naprawy. Instrukcje należy udostępnić w formie papierowej lub za pośrednictwem strony internetowej producenta. 

 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia podręcznik, który zawiera widok zespołu rozebranego urządzenia ilustrujący części, do których dostęp jest 

możliwy i które można wymienić, a także niezbędne narzędzia.  Należy również potwierdzić, które części są objęte zakresem 

umów serwisowych z tytułu gwarancji.   

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 
wymogi zostanie uznany za zgodny. 

ST5c Łatwość wymiany w przypadku baterii wielokrotnego ładowania  

Baterii wielokrotnego ładowania nie należy przyklejać lub przylutowywać do produktów przenośnych.  Użytkownik profesjonalny 

lub serwisant musi mieć możliwość wymiany baterii wielokrotnego ładowania. 

Instrukcje dotyczące sposobu usuwania zestawów baterii wielokrotnego ładowania są podane w instrukcjach dla użytkowników lub 

na stronie internetowej producenta. 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia, w jaki sposób należy umieścić baterię w produkcie, oraz działania wymagane do usunięcia i zakrycia 

oznaczeń. Ponadto oferent przedstawia kopię odpowiedniej instrukcji dla użytkowników.  

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zażądania dokonania kontroli wzrokowej losowo wybranych dostarczanych 

produktów.  Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym 

określone wymogi zostanie uznany za zgodny. 

Gospodarowanie pod koniec przydatności do użycia 

ST6. Znakowanie osłon, obudów i 

maskownic z tworzyw sztucznych 

Uzasadnienie  

Znakowanie części z tworzyw sztucznych 

ułatwia ich recykling, ponieważ umożliwia 

podmiotowi przeprowadzającemu 

recykling skuteczniejsze oddzielenie od 

siebie różnych części z tworzyw 

sztucznych według rodzaju materiału. 

Zewnętrzne osłony, obudowy i maskownice z tworzyw sztucznych o masie większej niż 100 gramów i o powierzchni większej niż 

50 cm2 muszą być oznakowane zgodnie z ISO 11469 i ISO 1043-1. 

Weryfikacja:  

Oferent określa części z tworzyw sztucznych według masy, składu polimeru oraz oznakowania zgodnie z ISO 11469 i ISO 1043. 

Należy przedłożyć wizualną ilustrację wymiarów i umiejscowienia oznakowania. 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 
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4.1.1.2 Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria energetyczne 

KU1. Poprawa w zakresie zużycia 

energii przy spełnieniu określonej normy 

Energy Star 

Uzasadnienie  

Należy zachęcać do zwiększania 

efektywności energetycznej ponad wymogi 

minimalne określone w Energy Star oraz 

nagradzać taką efektywność w przypadku 

wszystkich rodzajów produktów – 

szczególnie w przypadku bardziej 

energochłonnych komputerów 

stacjonarnych w połączeniu z 

wyświetlaczami.   

Zaleca się stosowanie tego kryterium wraz z kryterium ST1 w przypadku komputerów stacjonarnych, jeżeli dane produkty są 

przeznaczone do intensywnych zastosowań graficznych.   

Jeżeli energooszczędność produktu przekracza wartość ETEC_MAX
6w przypadku komputerów oraz wartość PON_MAX w przypadku 

monitorów7, zostaną przyznane punkty. Oblicza się je, porównując minimalną wydajność wymaganą na podstawie Energy Star 

(zob. kryteria ST1 i ST2).  

Maksymalnie można przyznać x punktów [należy określić]. Punkty przyznaje się proporcjonalnie do poprawy w zakresie 

efektywności energetycznej w porównaniu z wartością ETEC_MAX lub PON_MAX: 

 niższa o ponad 80 %: x punktów 

 niższa o 60–79 %: 0,8x punktów 

 niższa o 40–59 %: 0,6x punktów 

 niższa o 20–39 %: 0,4x punktów 

 niższa o 10–19 %: 0,2x punktów 

Ewentualnie zamiast stosowania wartości ETEC_MAX w przypadku komputerów lub wartości PON_MAX w przypadku monitorów można 

zażądać obliczenia rachunku kosztów cyklu życia, zgodnie z którym oferowany potencjał w zakresie poprawy doprowadziłby do 

względnego spadku ogólnych kosztów eksploatacji produktu w porównaniu z mniej energooszczędnym modelem.   

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z metodami badawczymi określonymi w najnowszej wersji 

programu Energy Star.  Akceptuje się wartość ETEC lub PON ze sprawozdania z badania lub wartość dla zakwalifikowanych modeli 

wprowadzoną do bazy danych Energy Star UE. Sprawozdania przedstawia się po uzyskaniu zamówienia lub wcześniej na 

stosowny wniosek. 

Wydłużenie okresu trwałości produktu 
8
 

KU2. Konkurencyjność cenowa części 

zamiennych  
Oferent przedstawia cennik przynajmniej dla następujących części składowych:  

                                            
6
 ETEC_MAX to maksymalny pobór mocy, jaką komputer może zużyć w trakcie badania, aby móc otrzymać oznakowanie Energy Star. Wspomniany próg maksymalny oblicza się w 

odniesieniu do komputera zgodnie z równaniem 2 określonym w decyzji (UE) 2015/1402 wdrażającej program Energy Star 6.1 w UE. 
7
 PON_MAX to maksymalny pobór mocy w trybie włączenia, jaką monitor komputerowy może zużyć w trakcie badania, aby móc otrzymać oznakowanie Energy Star. Wspomniany próg 

maksymalny oblicza się w odniesieniu do monitora komputerowego zgodnie z równaniem 1 określonym w decyzji 2014/202/UE wdrażającej program Energy Star 6.0 w UE. 
8 Zamiast ustanawiać dwa oddzielne kryteria udzielenia zamówienia w odniesieniu do części zamiennych i gwarancji można je połączyć w jedno kryterium oceniające całą ofertę, w 

tym czas trwania gwarancji, jej kompleksowość i oferowane części zamienne. 
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Uzasadnienie  

Niniejsze kryterium ma zapewnić, aby 

działania związane z naprawą były 

atrakcyjne cenowo w porównaniu z 

wymianą sprzętu i aby tym samym uniknąć 

przedwczesnego zaprzestania użytkowania 

sprzętu ze względów ekonomicznych. 

 

[wykaz części składowych, który należy tutaj przedstawić, wraz z co najmniej wykazem ST5b]  

Dla części składowych wyszczególnionych powyżej należy przedstawić orientacyjne koszty pracy w przypadku wymian 

dokonywanych przez autoryzowanych usługodawców oferenta. Punkty przyznaje się w kolejności według najbardziej 

konkurencyjnych ofert.   

Do przedstawionego cennika należy dopisać dodatkowe części składowe, jeżeli zostaną uznane za istotne dla porównania cen. 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia cennik dla oryginalnych lub zgodnych części zamiennych oraz orientacyjne koszty pracy związane z ich 

wymianą, z uwzględnieniem baterii wielokrotnego ładowania (w stosownych przypadkach). 

KU3. Dłuższe gwarancje i umowy 

serwisowe 

Uzasadnienie  

Należy zachęcać do stosowania dłuższych 

gwarancji i umów serwisowych i 

nagradzać za ich stosowanie, ponieważ 

stanowią one zachętę dla dostawców 

zarówno do zapewnienia większej 

trwałości produktów, jak i do zadbania o 

to, aby możliwe do naprawy usterki nie 

doprowadzały do wczesnego zaprzestania 

użytkowania sprzętu. 

 

Przyznaje się punkty dodatkowe dla każdego oferowanego dodatkowego roku obowiązywania umowy gwarancyjno-serwisowej, 

który przekracza minimalny czas obowiązywania określony w specyfikacji technicznej.   Punkty te będą przyznawane w 

następujący sposób:  

Maksymalnie można przyznać x punktów [należy określić].   

 +4 lata lub więcej: x punktów  

 +3 lata lub więcej: 0,75x punktów 

 +2 lata lub więcej: 0,5x punktów 

 +1 rok: 0,25x punktów  

 

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia kopię umowy gwarancyjno-serwisowej.  Zawiera ona oświadczenie, że obejmuje zgodność towarów ze 

specyfikacjami zamówienia. 

KU4.  Pamięć i przechowywanie danych 

w przypadku tabletów i notebooków 

wielofunkcyjnych 

Uzasadnienie  

Niniejsze kryterium ma zapewnić, aby nie 

zaprzestano przedwcześnie użytkowania 

sprzętu z powodu niewystarczającej 

pojemności pamięci i potencjału 

modernizacji – oba te aspekty mogą 

ograniczyć przyszły potencjał w zakresie 

uruchamiania nowego oprogramowania i 

Punkty przyznawane są za produkty, które posiadają następujące funkcje:  

(i) pamięć RAM: 

- wlutowana pamięć RAM o pojemności minimalnej wynoszącej 4GB; lub 

- możliwość wymiany i modernizacji pamięci RAM (konstrukcja z gniazdami); 

(ii) pamięć masowa: 

- możliwość zwiększenia pamięci z wykorzystaniem gniazd wspierających nośniki pamięci masowej; lub 

- dodatkowa pamięć masowa wbudowana pod klawiaturą (w przypadku notebooków wielofunkcyjnych).    

Podkryteria dotyczące pamięci RAM nie są odpowiednie dla urządzeń zaprojektowanych do sterowania swoimi głównymi 
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ulepszonych systemów operacyjnych. aplikacjami z chmury. Nie należy stosować niniejszego kryterium do porównywania ofert, które oferują odmienne rozwiązania, tj. 

pamięć zintegrowaną lub przechowywanie w chmurze. 

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia szczegółowe informacje na temat fizycznej konstrukcji pojemności pamięci lub przechowywania modelu lub 

modeli, które mają zostać dostarczone. 

KU5. Żywotność i wytrzymałość baterii 

wielokrotnego ładowania  

Uzasadnienie  

Niniejsze kryterium ma nagradzać za 

zwiększanie żywotności baterii, a zatem 

ograniczenie skutków dla środowiska 

związanych z produkcją nowej baterii i 

potencjalne wydłużenie cyklu życia 
produktów zasilanych bateriami. 

Punkty są przyznawane za zwiększenie wytrzymałości odpowiednio o ponad 300 cykli (przy retencji pojemności wynoszącej 80 

%). Maksymalnie można przyznać x punktów [należy określić].   

 1 000 cykli lub więcej: x punktów  

 800 cykli lub więcej: 0,75x punktów  

 500 cykli lub więcej: 0,5x punktów  

 do 499 cykli: 0,25x punktów 

Należy określić minimalną żywotność baterii w godzinach zgodnie z wymogami instytucji zamawiającej. 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia sprawozdanie z badania dla ogniw lub zestawów baterii potwierdzające zgodność z badaniem IEC EN 61960 

„Wytrzymałość w cyklach”, przeprowadzonym w temperaturze 25 oC w tempie 0,2 It A albo 0,5 It A (procedura przyspieszonego 

badania). 

Aby zapewnić zgodność, można zastosować ładowanie częściowe, o ile oprogramowanie zainstalowano fabrycznie oraz o ile 

spełniane są wymogi dotyczące ustawień domyślnych i oferty w zakresie żywotności baterii przy poziomie ładowania częściowego 

zgodnym z wymogami cyklu. 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 
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 Kryteria kompleksowe 4.1.2

4.1.2.1 Kryteria kwalifikacji 

Kryteria dotyczące substancji niebezpiecznych 

KK1. Kontrola substancji objętych 

ograniczeniami 

Uzasadnienie  

Niektóre substancje stosowane w produkcji 

komputerów i monitorów uznaje się za 

szczególnie szkodliwe dla środowiska lub 

zdrowia ludzi. Substancje te mogą być 

uwalniane do środowiska podczas: 

- procesu produkcji (potencjalne 

narażenie siły roboczej i 

środowiska);  

- użytkowania sprzętu (potencjalne 

narażenie użytkownika); 

- lub podczas recyklingu lub 

unieszkodliwiania sprzętu 

(potencjalne narażenie całej 

społeczności lokalnej i łańcucha 

żywnościowego).  

Dzięki kontrolowaniu obecności takich 

substancji na etapie projektowania i 

produkcji możliwe jest zminimalizowanie 

tych różnorodnych skutków podczas cyklu 

życia. 

 

Oferent wykazuje wdrożenie ram przeprowadzania kontroli substancji objętych ograniczeniami na całej długości łańcucha dostaw 

dla produktów, które mają zostać dostarczone.  Oceny produktów zgodnie z kontrolami substancji objętych ograniczeniami 

powinny obejmować przynajmniej następujące obszary: 

- planowanie/projektowanie produktu; 

- zgodność po stronie dostawców; 

- badania analityczne.  

Kontrole substancji objętych ograniczeniami mają zastosowanie przynajmniej w odniesieniu do substancji znajdujących się na 

liście kandydackiej REACH i substancji objętych ograniczeniami określonych w dyrektywie w sprawie ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  Podstawę do identyfikacji, śledzenia i 

deklarowania szczegółowych informacji na temat składu produktów, które mają zostać dostarczone, stanowi baza danych 

deklaracji materiałowych IEC 624749. Należy stosować kontrole substancji objętych ograniczeniami w celu zapewnienia, aby 

oferent był świadomy obecności lub nieobecności substancji znajdujących się w bazie danych IEC 62474.   

Należy gromadzić oświadczenia dostawców o zgodności z kontrolami substancji objętych ograniczeniami oraz aktualizować je w 

odniesieniu do odpowiednich materiałów, części i podzespołów produktów, które mają zostać dostarczone.  W stosownych 

przypadkach oświadczenia mogą zostać uzupełnione audytami dostawców i badaniami analitycznymi.  W ramach procedur 

kontroli substancji objętych ograniczeniami należy zapewnić ponowną ocenę zgodności produktu i dostawców w przypadku: 

- zmiany wymagań dotyczących substancji objętych ograniczeniami; 

- zmiany dostarczanych materiałów, części i podzespołów; 

- zmiany operacji związanych z produkcją i montażem. 

Kontrole substancji objętych ograniczeniami należy wdrażać w odniesieniu do wytycznych określonych w normie IEC 62476 lub 

równoważnej oraz w odniesieniu do bazy danych deklaracji materiałowych IEC 62474. 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia dokumentację zawierającą opis systemu, jego procedur i dowód jego wdrożenia.  

 

 

                                            
9
 Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC), IEC 62474: Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych 

i dla przemysłu elektrotechnicznego, http://std.iec.ch/iec62474 
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4.1.2.2 Specyfikacje techniczne 

Kryteria energetyczne 
ST1. Minimalne wymogi w zakresie 

charakterystyki energetycznej 

komputerów 

Uzasadnienie  

Komputery zgodne z wymogami Energy 

Star powinny wykazywać istotne 

ograniczenie zużycia energii w trybie 

czuwania i w trybie bezczynności, które 

odpowiadają za znaczne zużycie energii 

przez komputery i monitory. 

Poziom efektywności energetycznej komputerów musi spełniać wymogi w zakresie efektywności energetycznej określone w 

najnowszej wersji normy Energy Star. 

W momencie publikacji obowiązuje wersja 6.1, a aktualizacje można śledzić pod adresem: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej komputery nabywane przez instytucje 

rządowe muszą być zgodne z najnowszą unijną wersją programu Energy Star.   

Weryfikacja: Oferent przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z metodami badawczymi określonymi w 

najnowszej wersji programu Energy Star.  Sprawozdania przedstawia się po uzyskaniu zamówienia lub wcześniej na stosowny 

wniosek. 

Modele zakwalifikowane do Energy Star UE i wpisane do bazy danych programu uznaje się za zgodne.  Rejestracje do programu 

Energy Star w ramach jego najnowszej wersji w USA również są akceptowane, pod warunkiem że przeprowadzono badania 

zgodnie z europejskimi wymogami w zakresie mocy wejściowej. 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 

ST2. Minimalne wymogi w zakresie 

charakterystyki energetycznej 

monitorów 

Uzasadnienie  

Monitory komputerowe zgodne z 

wymogami Energy Star powinny 

wykazywać istotne ograniczenie zużycia 

energii w trybie pracy. 

Poziom efektywności energetycznej monitorów komputerowych musi spełniać wymogi w zakresie efektywności energetycznej 

najnowszej wersji normy Energy Star. 

W momencie publikacji obowiązuje wersja 6.0, a aktualizacje można śledzić pod adresem: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

Zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej komputery nabywane przez instytucje 

rządowe muszą być zgodne z najnowszą wersją programu Energy Star.   

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z metodami badawczymi określonymi w najnowszej wersji 

programu Energy Star.  Sprawozdania przedstawia się na wniosek przed udzieleniem lub po udzieleniu zamówienia [należy 

określić].   

Modele zakwalifikowane do Energy Star UE i wpisane do bazy danych programu uznaje się za zgodne.  Rejestracje do programu 

Energy Star w USA również są akceptowane, pod warunkiem że przeprowadzono badania zgodnie z europejskimi wymogami w 

zakresie mocy wejściowej. 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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wymogi zostanie uznany za zgodny. 

Kryteria dotyczące substancji niebezpiecznych 

ST3. Oświadczenie dla substancji 

znajdujących się na liście kandydackiej 

REACH 

Uzasadnienie  

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 

publikuje wykaz substancji 

sklasyfikowanych jako substancje 

wzbudzające szczególnie duże obawy 

(SVHC). Substancje te mogą być 

rakotwórcze, mutagenne lub działające 

szkodliwie na rozrodczość (CMR) lub 

trwałe, wykazujące zdolność do 

bioakumulacji i toksyczne dla środowiska 

(PBT). Substancje te wpisuje się na listę 

kandydacką w celu ograniczenia ich 

stosowania w UE. Ujawnienie obecności 

tych substancji w sprzęcie IT zwiększa 

przejrzystość, a tym samym możliwość 

kontroli ich stosowania. 

Oferent deklaruje obecność wszelkich substancji znajdujących na liście kandydackiej REACH w stężeniu większym niż 0,1 % 

(w/w) w całym produkcie i w każdym z następujących podzespołów:  

- obsadzona płyta główna (w tym CPU, RAM, jednostki graficzne); 

- wyświetlacz (w tym podświetlacz); 

- osłony i maskownice; 

- zewnętrzna klawiatura, mysz lub trackpad; 

- zewnętrzne przewody prądu przemiennego i stałego (w tym adaptery i zasilacze sieciowe). 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia oświadczenie, w którym określa obecne szczegółowe substancje.  Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE 

lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone wymogi zostanie uznany za zgodny. 

ST4. Plastyfikatory w przewodach 

zewnętrznych 

Uzasadnienie  

Niniejsze kryterium ma służyć badaniu na 

nieobecność w przewodach zasilania 

niebezpiecznych ftalanów, które od 2019 r. 

będą objęte ograniczeniami na mocy 

zmiany dyrektywy w sprawie ograniczenia 

stosowania niektórych niebezpiecznych 

substancji w sprzęcie elektrycznym i 

Następujące plastyfikatory nie mogą być obecne w zewnętrznych przewodach prądu przemiennego i stałego. 

(i) Plastyfikatory ftalanowe: DEHP, BBP, DBP, DIBP.  

Maksymalne dopuszczalne stężenie: 0,1 % w/w polimerowej powłoki przewodu na ftalan  

(ii) Średniołańcuchowe parafiny chlorowane (MCCP): alkany C14–17: 

Maksymalne dopuszczalne stężenie: 0,1 % w/w polimerowej powłoki przewodu 

Weryfikacja: 

Weryfikacja przebiega zgodnie z określoną metodą badawczą i kontrolnymi stężeniami granicznymi: 
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elektronicznym, z których niektóre już 

znajdują się na liście kandydackiej SVHC, 

a także pod kątem średniołańcuchowych 

parafin chlorowanych (MCCP), które 

wiodący producenci już objęli 

ograniczeniami, ponieważ działają one 

szkodliwie na rozrodczość i środowisko 

wodne.  

a) plastyfikatory ftalanowe: DEHP, BBP, DBP, DIBP.  

Metoda badawcza:  EN 14372, EPA 8270D lub równoważna10   

 (ii) średniołańcuchowe parafiny chlorowane (MCCP): alkany C14–17 

Metoda badawcza: EN 8270D, EPA 3550C lub równoważna 

Po uzyskaniu zamówienia oferent przedstawia sprawozdanie z badania w odniesieniu do przewodów zasilania z każdej odrębnej 

rodziny dostarczanych produktów. 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 

Wydłużenie okresu trwałości produktu 

ST5. Umowy gwarancyjno-serwisowe  

Uzasadnienie  

Wadliwy sprzęt lub wadliwe elementy 

mogą być powodem przedwczesnej 

wymiany. Istnienie umowy gwarancyjno-

serwisowej może stanowić dla dostawców 

zachętę do zapewnienia większej trwałości 

swoich produktów oraz ponoszenia 

odpowiedzialności za naprawę wszelkich 

usterek. 

 

Oferent udziela co najmniej trzyletniej gwarancji obowiązującej od momentu dostawy produktu. Gwarancja ta obejmuje naprawę 

lub wymianę oraz zawiera umowę serwisową z opcją odbioru i zwrotu lub naprawy na miejscu.  

Gwarancja zapewnia, że produkty są zgodne ze specyfikacjami zamówienia bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych 

kosztów. Obejmuje to wadliwe baterie5.  

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia pisemne oświadczenie, że dostarczane produkty będą objęte gwarancją zgodnie ze specyfikacjami zamówienia 

i wymogami usługi.  

ST6. Możliwość naprawy i wymiana 

części składowych 

Uzasadnienie  

Kryteria mają zapewnić, aby możliwe do 

naprawy usterki, spowodowane głównie 

nieprawidłowym działaniem wymiennych 

elementów, nie doprowadziły do 

wczesnego zaprzestania użytkowania 

sprzętu. 

 

ST6a Ciągła dostępność części zamiennych 

Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych, w tym przynajmniej tych określonych w kryterium ST6b, przez co najmniej 

pięć lat od daty zakupu.  W stosownych przypadkach należy udostępnić zgodne części o zwiększonej wydajności lub efektywności. 

Weryfikacja: 

oferent przedstawia oświadczenie, że zgodne części zamienne, w tym baterie wielokrotnego ładowania (jeżeli mają zastosowanie), 

zostaną udostępnione instytucji zamawiającej lub za pośrednictwem usługodawcy. 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 

ST6b Konstrukcja i wsparcie umożliwiające naprawę 

                                            
10

 Obecnie trwają prace nad nową normą, która ma wesprzeć wdrażanie dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. Norma IEC 62321-8 „Oznaczanie 

określonych ftalanów w materiałach polimerowych metodą spektrometrii mas” zapewni zharmonizowaną metodę badawczą – należy odnosić się do niej zamiast do 

wyszczególnionych norm, które opublikowano wcześniej (oczekiwana data publikacji: czerwiec 2017 r.).   
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W stosownych przypadkach następujące części muszą być łatwo dostępne i łatwe do wymiany za pomocą ogólnie dostępnych 

narzędzi (tj. wkrętak, łopatka, szczypce lub pinceta):  

komputery: 

(i) HDD/SSD;  

(ii) pamięć;  

(iii) bateria wielokrotnego ładowania;  

(iv) zamontowanie ekranu i jednostki podświetlenia LCD;  

(v) klawiatura i podkładka pod mysz;  

wyświetlacze: 

(i) zamontowanie ekranu i jednostki podświetlenia LCD; 

(ii) płytki obwodów elektroenergetycznego i sterowniczego; 

(iii) statywy (z wyłączeniem tych zintegrowanych z obudową). 

Części komputerowe (i) i (ii) nie dotyczą tabletów i notebooków „dwa w jednym”. Należy stosować kryterium udzielenia 

zamówienia KU7, aby zachęcić do lepszej konstrukcji.  

Oferent przedstawia jasne instrukcje demontażu i naprawy (np. w postaci kopii papierowej lub elektronicznej, wideo), aby 

umożliwić nieniszczący demontaż produktu w celu wymiany ważnych elementów lub części na potrzeby dokonania modernizacji 

lub naprawy. Instrukcje należy udostępnić w formie papierowej lub za pośrednictwem strony internetowej producenta. 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia podręcznik, który zawiera widok zespołu rozebranego urządzenia ilustrujący części, do których dostęp jest 

możliwy i które można wymienić, a także niezbędne narzędzia.  Należy również potwierdzić, które części są objęte zakresem 

umów serwisowych z tytułu gwarancji. 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 

ST6c Łatwość wymiany w przypadku baterii wielokrotnego ładowania  

Baterii wielokrotnego ładowania nie należy przyklejać lub przylutowywać do produktów przenośnych. Użytkownik profesjonalny 

lub serwisant musi mieć możliwość wymiany baterii wielokrotnego ładowania. 

Jeżeli efektywność baterii wielokrotnego ładowania wynosi mniej niż 800 cykli wytrzymałości podczas badania zgodnie z normą 

EN 61960, musi istnieć możliwość wydobycia jej z produktu zgodnie z następującymi wymogami: 
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 w przypadku notebooków i wielofunkcyjnych komputerów przenośnych – ręcznie bez użycia narzędzi; 

 w przypadku netbooków – w maksymalnie trzech etapach11 przy użyciu śrubokrętu; 

 w przypadku tabletów i komputerów „dwa w jednym” – w maksymalnie czterech etapach przy użyciu wkrętaka i 

otwieraka. 

Instrukcje dotyczące sposobu usuwania zestawów baterii wielokrotnego ładowania są podane w instrukcjach dla użytkowników lub 

na stronie internetowej producenta. 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia, w jaki sposób należy umieścić baterię w produkcie oraz jakie etapy są wymagane do jej usunięcia i zakrycia 

oznaczeń. Ponadto oferent przedstawia kopię odpowiedniej instrukcji dla użytkowników. Instytucja zamawiająca zastrzega sobie 

prawo do zażądania dokonania kontroli wzrokowej losowo wybranych dostarczanych produktów.  

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 

Gospodarowanie pod koniec przydatności do użycia 

ST7. Możliwość recyklingu części 

Uzasadnienie  

Kryteria mają na celu rozwiązanie 

problemu polegającego na tym, że niektóre 

kombinacje polimerów, powłok, 

metalowych inkrustacji i stopów mogą 

utrudniać recykling. W kryteriach 

skoncentrowano się na wymogach w 

zakresie możliwości recyklingu wstawek 

metalowych, powłok oraz środków 

zmniejszających palność, które 

zidentyfikowano jako szczególne bariery 
utrudniające recykling.   

 

ST7a Możliwość recyklingu osłon, obudów i maskownic z tworzyw sztucznych 

Części nie mogą zawierać wbudowanych ani przyklejonych wstawek metalowych, chyba że można je usunąć przy użyciu 

powszechnie dostępnych narzędzi. W instrukcjach demontażu wskazuje się sposoby ich usunięcia. 

Weryfikacja:  

Oferent wyszczególnia narzędzia wymagane do usunięcia wszelkich części z tworzyw sztucznych zawierających metalowe 

wstawki. Oferent dostarcza dowody z kontroli wzrokowej na poparcie zgodności.  Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub 
innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone wymogi zostanie uznany za zgodny. 

ST7b Możliwość recyklingu osłon, obudów i maskownic z tworzyw sztucznych  

Obecność farb i powłok nie ma znaczącego wpływu na odporność recyklatu tworzyw sztucznych produkowanego z tych 
elementów podczas recyklingu oraz podczas badań zgodnie z normą ISO 18012 lub równoważną. 

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia sprawozdania z badań mechanicznych/fizycznych przeprowadzonych zgodnie z normą ISO 180 lub 

równoważną. Akceptowane są sprawozdania z badań sporządzone przez osobę trzecią uzyskane od podmiotów zajmujących się 

recyklingiem tworzyw sztucznych, producentów żywicy lub z niezależnych badań pilotażowych. Sprzęt z oznakowaniem 

ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone wymogi zostanie uznany 

za zgodny. 

                                            
11

 Dany etap obejmuje operację, która kończy się wraz z wydobyciem elementu lub części lub zmianą narzędzia. 
12

 Dla celów niniejszego kryterium znaczący wpływ określa się jako redukcję wytrzymałości udarnościowej żywicy recyklingowej wynoszącą >25 % podczas badania metodą Izoda 

zgodnie z normą ISO 180. 
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ST8. Znakowanie osłon, obudów i 

maskownic z tworzyw sztucznych 

Uzasadnienie  

Znakowanie części z tworzyw sztucznych 

ułatwia ich recykling, ponieważ umożliwia 

podmiotom przeprowadzającym recykling 

skuteczniejsze oddzielenie od siebie 

poszczególnych części z tworzyw 

sztucznych według rodzaju materiału. 

Zewnętrzne osłony, obudowy i maskownice z tworzyw sztucznych o masie większej niż 25 gramów w przypadku tabletów i 

przenośnych wielofunkcyjnych notebooków oraz 100 gramów w przypadku komputerów i monitorów oraz we wszystkich 

przypadkach o powierzchni większej niż 50 cm2 muszą być oznakowane zgodnie z ISO 11469 i ISO 1043 sekcje 1 i 4. 

Weryfikacja:  

Oferent określa części z tworzyw sztucznych według masy, składu polimeru oraz oznakowania zgodnie z ISO 11469 i ISO 1043. 

Należy przedłożyć wizualną ilustrację wymiarów i umiejscowienia oznakowania. Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub 

innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone wymogi zostanie uznany za zgodny. 

 

4.1.2.3 Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria energetyczne 

KU1. Poprawa w zakresie zużycia 

energii przy spełnieniu określonej normy 

Energy Star 

Uzasadnienie  

Należy zachęcać do zwiększania 

efektywności energetycznej ponad wymogi 

minimalne określone za pomocą Energy 

Star oraz nagradzać taką efektywność w 

przypadku wszystkich rodzajów produktów 

– szczególnie w przypadku bardziej 

energochłonnych komputerów 

stacjonarnych w połączeniu z 
wyświetlaczami.   

Zaleca się stosowanie tego kryterium wraz z kryterium ST1 w przypadku komputerów stacjonarnych, jeżeli dane produkty są 

przeznaczone do intensywnych zastosowań graficznych.     

Jeżeli energooszczędność produktu przekracza wartość ETEC_MAX
13w przypadku komputerów oraz wartość PON_MAX w przypadku 

monitorów14, zostaną przyznane punkty. Oblicza się je, porównując minimalną wydajność wymaganą na podstawie Energy Star 

(zob. kryteria ST1 i ST2).  

Maksymalnie można przyznać x punktów [należy określić]. Punkty przyznaje się proporcjonalnie do poprawy w zakresie 

efektywności energetycznej w porównaniu z wartością ETEC_MAX lub PON_MAX: 

 niższa o ponad 80 %: x punktów 

 niższa o 60–79 %: 0,8x punktów 

 niższa o 40–59 %: 0,6x punktów 

 niższa o 20–39 %: 0,4x punktów 

 niższa o 10–19 %: 0,2x punktów 

W przypadku komputerów z niezależnymi jednostkami wyświetlania grafiki całkowitą liczbę punktów możliwą do uzyskania za 

kryterium A3 przyznaje się w proporcji 60:40. 

Ewentualnie zamiast stosowania wartości ETEC_MAX w przypadku komputerów lub wartości PON_MAX w przypadku monitorów można 

                                            
13

 ETEC_MAX to maksymalny pobór mocy, jaką komputer może zużyć w trakcie badania, aby móc otrzymać oznakowanie Energy Star. Wspomniany próg maksymalny oblicza się w 

odniesieniu do komputera zgodnie z równaniem 2 określonym w decyzji (UE) 215/1402 wdrażającej program Energy Star 6.1 w UE. 
14

 PON_MAX to maksymalny pobór mocy w trybie włączenia, jaką monitor komputerowy może zużyć w trakcie badania, aby móc otrzymać oznakowanie Energy Star. Wspomniany próg 

maksymalny oblicza się w odniesieniu do monitora komputerowego zgodnie z równaniem 1 określonym w decyzji 2014/202/UE wdrażającej program Energy Star 6.0 w UE. 
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zażądać obliczenia rachunku kosztów cyklu życia, zgodnie z którym oferowany potencjał w zakresie poprawy doprowadziłby do 

względnego spadku ogólnych kosztów eksploatacji produktu w porównaniu z mniej energooszczędnym modelem.   

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych zgodnie z metodami badawczymi określonymi w najnowszej wersji 

programu Energy Star.  Akceptuje się wartość ETEC lub PON ze sprawozdania z badania lub wartość dla zakwalifikowanych modeli 

wprowadzoną do bazy danych Energy Star UE. Sprawozdania przedstawia się po uzyskaniu zamówienia lub wcześniej na 

stosowny wniosek. 

Kryteria dotyczące substancji niebezpiecznych 

KU2. Niebezpieczne emisje z elementów 

pod koniec przydatności do użycia 

Uzasadnienie  

W niniejszych kryteriach uznaje się 

możliwość wystąpienia toksycznych emisji 

podczas niewłaściwego unieszkodliwiania 

płytek obwodów oraz kabli poza granicami 

UE, w przypadku gdy mogą one zostać 

spalone lub poddane pirolizie w celu 

odzyskania metali i surowców 

krytycznych.  W kryteriach zachęca się 

producentów do wykorzystywania 

materiałów i substancji chemicznych, które 

minimalizują najniebezpieczniejsze 

potencjalne emisje pod koniec przydatności 
do użycia.   

  

KU2a Główna płytka obwodu drukowanego (płyta główna) 

Niniejsze kryterium nie ma zastosowania do monitorów. 

Punkty przyznaje się, jeżeli główna płytka obwodu drukowanego jest „bezhalogenowa” zgodnie z IEC 61249-2-21, a wyniki próby 

ogniowej symulującej niewłaściwe unieszkodliwianie WEEE wykazują emisje rakotwórczych wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA) na poziomie 0,1 mg TEQ/g.  

Weryfikacja:  

Sprawozdania z badań w zakresie składu płytki i emisji przedstawia się po uzyskaniu zamówienia w odniesieniu do gotowej do 

zainstalowania płyty głównej.  

Próbę ogniową przeprowadza się zgodnie z ISO 5660 w warunkach pirolizy utleniającej (IEC 60695-7-1 rodzaj ognia 1b ze 

strumieniem cieplnym 50 kW/m2). Kwantyfikacji emisji WWA dokonuje się zgodnie z ISO 11338 (WWA). 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 

KU2b Zewnętrzne przewody zasilania 

Punkty przyznaje się, jeżeli zewnętrzne przewody zasilania są „bezhalogenowe o niskim poziomie emisji dymu” zgodnie z IEC 

62821, a wyniki próby ogniowej polimeru przewodu zasilania wykazują emisje gazu kwasu halogenowego na poziomie poniżej 5,0 

mg/g.   

Weryfikacja:  

Sprawozdanie z próby ogniowej wraz z wynikami dotyczącymi emisji przedstawia się po uzyskaniu zamówienia w odniesieniu do 

przewodów zasilania. Próbę ogniową przeprowadza się zgodnie z IEC 60754-1 w warunkach zbyt małej wentylacji (IEC 60695-7-

1 rodzaj ognia 3a ze strumieniem cieplnym 50 kW/m2). 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 
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Wydłużenie okresu trwałości produktu 
15

 
KU3. Konkurencyjność cenowa części 

zamiennych  

Uzasadnienie  

Niniejsze kryterium ma zapewnić, aby 

działania związane z naprawą były 

atrakcyjne cenowo w porównaniu z 

wymianą sprzętu i aby tym samym uniknąć 

przedwczesnego zaprzestania użytkowania 

sprzętu ze względów ekonomicznych. 

 

Oferent przedstawia cennik przynajmniej dla następujących części składowych:  

[wykaz części składowych, który należy tutaj przedstawić, wraz z co najmniej wykazem ST6b]  

Dla części składowych wyszczególnionych powyżej należy przedstawić orientacyjne koszty pracy w przypadku wymian 

dokonywanych przez autoryzowanych usługodawców oferenta. Punkty przyznaje się w kolejności według najbardziej 

konkurencyjnych ofert.   

Do przedstawionego cennika należy dopisać dodatkowe części składowe, jeżeli zostaną uznane za istotne dla porównania cen. 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia cennik dla oryginalnych lub zgodnych części zamiennych oraz orientacyjne koszty pracy związane z ich 

wymianą, z uwzględnieniem baterii wielokrotnego ładowania (w stosownych przypadkach). 

KU4. Dłuższe gwarancje i umowy 

serwisowe 

Uzasadnienie  

Należy zachęcać do stosowania dłuższych 

gwarancji i umów serwisowych, ponieważ 

stanowią one zachętę dla dostawców 

zarówno do zapewnienia większej 

trwałości produktów, jak i do zadbania o 

to, aby możliwe do naprawy usterki nie 

doprowadzały do wczesnego zaprzestania 

użytkowania sprzętu. 

 

Przyznaje się punkty dodatkowe dla każdego oferowanego dodatkowego roku obowiązywania umowy gwarancyjno-serwisowej, 

który przekracza minimalny czas obowiązywania określony w specyfikacji technicznej.   Punkty te będą przyznawane w 

następujący sposób:  

Maksymalnie można przyznać x punktów [należy określić].   

 +3 lata lub więcej: x punktów  

 +2 lata: 0,6x punktów  

 +1 rok: 0,3x punktów.  

W odniesieniu do urządzeń przenośnych przyznaje się 0,3x dodatkowych punktów, jeżeli podczas trzech pierwszych lat 

obowiązywania gwarancji wymiana baterii wielokrotnego ładowania jest zapewniana bezpłatnie w przypadku utraty pojemności 

wynoszącej ponad 50 %.   

Instytucja zamawiająca może określić oprogramowanie służące do testowania żywotności baterii, które należy stosować w celu 

oceny utraty żywotność baterii.   

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia kopię umowy gwarancyjno-serwisowej.  Zawiera ona oświadczenie, że obejmuje zgodność towarów ze 

specyfikacjami zamówienia.  Należy dodatkowo dostarczyć informacje szczegółowe dotyczące oprogramowania służącego do 

pomiaru utraty pojemności baterii.   

KU5.  Pamięć i przechowywanie danych 

w przypadku tabletów i notebooków 

wielofunkcyjnych 

Punkty przyznawane są za produkty, które posiadają następujące funkcje:  

(i) pamięć RAM: 

                                            
15 Zamiast ustanawiać dwa oddzielne kryteria udzielenia zamówienia w odniesieniu do części zamiennych i gwarancji można je połączyć w jedno kryterium oceniające całą ofertę, w 

tym czas trwania gwarancji, jej kompleksowość i oferowane części zamienne. 
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Uzasadnienie  

Niniejsze kryterium ma zapewnić, aby nie 

zaprzestano przedwcześnie użytkowania 

sprzętu z powodu niewystarczającej 

pojemności pamięci i potencjału 

modernizacji – oba te aspekty mogą 

ograniczyć przyszły potencjał w zakresie 

uruchamiania nowego oprogramowania i 
ulepszonych systemów operacyjnych. 

- wlutowana pamięć RAM o pojemności minimalnej wynoszącej 8GB; lub 

- możliwość wymiany i modernizacji pamięci RAM (konstrukcja z gniazdami); 

(ii) pamięć masowa:  

- możliwość zwiększenia pamięci z wykorzystaniem gniazd wspierających nośniki pamięci masowej; lub 

- dodatkowa pamięć masowa wbudowana pod klawiaturą (w przypadku notebooków wielofunkcyjnych).   .    

Podkryteria dotyczące pamięci RAM nie są odpowiednie dla urządzeń zaprojektowanych do sterowania swoimi głównymi 

aplikacjami z chmury. Nie należy stosować niniejszego kryterium do porównywania ofert, które oferują odmienne rozwiązania, tj. 

pamięć zintegrowaną lub przechowywanie w chmurze. 

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia szczegółowe informacje na temat fizycznej konstrukcji pojemności pamięci lub przechowywania modelu lub 

modeli, które mają zostać dostarczone. 

KU6. Żywotność i wytrzymałość baterii 

wielokrotnego ładowania 

Uzasadnienie  

Niniejsze kryterium ma nagradzać za 

zwiększanie żywotności baterii, a zatem 

ograniczenie skutków dla środowiska 

związanych z produkcją nowej baterii. 

Punkty są przyznawane za zwiększenie wytrzymałości odpowiednio o ponad 500 cykli (przy retencji pojemności wynoszącej 80 

%)16. 

Maksymalnie można przyznać x punktów [należy określić].   

 1 000 cykli lub więcej: x punktów  

 800 cykli lub więcej: 0,6x punktów  

 do 799 cykli: 0,3x punktów 

Należy określić minimalną żywotność baterii w godzinach zgodnie z wymogami instytucji zamawiającej. 

Weryfikacja: 

Oferent przedstawia sprawozdanie z badania dla ogniw lub zestawów baterii potwierdzające zgodność z badaniem IEC EN 61960 

„Wytrzymałość w cyklach”, przeprowadzonym w temperaturze 25 oC w tempie 0,2 It A albo 0,5 It A (procedura przyspieszonego 

badania).  

Aby zapewnić zgodność, można zastosować ładowanie częściowe, o ile oprogramowanie zainstalowano fabrycznie oraz o ile 

spełniane są wymogi dotyczące ustawień domyślnych i oferty w zakresie żywotności baterii przy poziomie ładowania częściowego 

zgodnym z wymogami cyklu. 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 

                                            

16 Efektywność cyklu można osiągnąć poprzez wykorzystanie oprogramowania, które częściowo ładuje baterię. W tym przypadku oferent wcześniej instaluje oprogramowanie jako 

domyślny tryb ładowania.  
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KU7. Napędy w notebookach 

Uzasadnienie  

Niniejsze kryterium ma nagradzać nośniki 

danych, które są bardziej trwałe i solidne, 

co zapewnia im większą odporność na 

codzienne wstrząsy i wypadki, a zatem 

chroni cenne dane i potencjalnie zwiększa 
trwałość sprzętu. 

 

Punkty przyznaje się, jeżeli nośnik danych pierwotnych stosowany w notebookach został zbadany i zweryfikowany pod kątem 

spełnienia przynajmniej jednego z poniższych kryteriów:  

 

(i) napęd HDD powinien wytrzymać impuls falowy półsinusoidalny 400 G (podczas działania) i 900 G (w stanie spoczynku) 
przez 2 milisekundy bez uszkodzenia danych lub nośnika; 

(ii) głowica napędu HDD powinna wycofać się z powierzchni dysku w czasie równym lub szybszym niż 300 milisekund po 
wykryciu, że notebook został upuszczony z wysokości biurka (76 cm), bez względu na położenie;  

(iii) stosuje się technologię solid state storage drive, taką jak SSD lub eMMC. 

 

Weryfikacja:  

Oferent dostarcza specyfikację napędu lub napędów zintegrowanych z produktem. Należy ją uzyskać od producenta napędu, przy 

czym w przypadku wariantu (i) na jej poparcie przedstawia się sprawozdanie z badania zgodnie z normą IEC 62131 lub 

równoważną, a w przypadku wariantu (ii) – z normą IEC 60068 część 2–31: Ec (spadanie swobodne, procedura 1) w połączeniu z 

normą IEEE 1293 lub równoważną. 

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 

KU8. Badanie trwałości notebooka 

Uzasadnienie  

Niniejsze kryterium ma nagradzać 

notebooki, które są bardziej trwałe i 

solidne, co zapewnia im większą 

odporność na codzienne naprężenia i 

wypadki, potencjalnie umożliwiając 

obniżenie kosztów naprawy i zwiększenie 
trwałości sprzętu.    

 

Punkty przyznaje się produktom, które pomyślnie przeszły badania trwałości przeprowadzone zgodnie z normą IEC 60068, US 

MIL810G lub równoważną.  

Maksymalnie można przyznać x punktów [należy określić]: 

 przypadkowe upuszczenie (x/4 punktów); 

 odporność na wstrząsy (x/4 punktów);  

 odporność na drgania (x/4 punktów); 

 odporność ekranu (x/8 punktów);  

 odporność na temperaturę (x/8 punktów). 

Wymogi w zakresie efektywności funkcjonalnej oraz specyfikacje badań znajdują się w załączniku I do dokumentu dotyczącego 

kryteriów.  Wewnętrzne badania podlegające bardziej rygorystycznej specyfikacji są akceptowane bez potrzeby przeprowadzenia 
ponownych badań.   

Mające zastosowanie badania wskazuje się w zaproszeniu do składania ofert, by odzwierciedlić warunki używania określone dla 
danego produktu. 

 

Weryfikacja: 

Oferent dostarcza sprawozdania z badań wykazujące, że model został zbadany i spełnił wymogi w zakresie efektywności 

funkcjonalnej. Wyniki badań są sprawdzane przez osobę trzecią.  Istniejące badania dla tego samego modelu, podlegające takiej 

samej lub bardziej rygorystycznej specyfikacji, są akceptowane bez potrzeby przeprowadzenia ponownych badań.  

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 
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KU9. Badanie trwałości tabletu 

Uzasadnienie  

Niniejsze kryterium ma nagradzać tablety, 

które są bardziej trwałe i solidne, co 

zapewnia im większą odporność na 

codzienne naprężenia i wypadki, 

potencjalnie umożliwiając obniżenie 

kosztów naprawy i zwiększenie trwałości 
sprzętu.    

 

Punkty przyznaje się produktom, które pomyślnie przeszły badania trwałości przeprowadzone zgodnie z normą IEC 60068, US 

MIL 810G lub równoważną. 

Maksymalnie można przyznać x punktów [należy określić]:  

 przypadkowe upuszczenie (x/2 punktów); 

 odporność ekranu (x/2 punktów).  

Wymogi w zakresie efektywności funkcjonalnej oraz specyfikacje badań znajdują się w załączniku I do dokumentu dotyczącego 

kryteriów.  Wewnętrzne badania podlegające bardziej rygorystycznej specyfikacji są akceptowane bez potrzeby przeprowadzenia 

ponownych badań.   

Weryfikacja: 

Oferent dostarcza sprawozdania z badań wykazujące, że model został zbadany i pozytywnie przeszedł badania pod kątem 

efektywności funkcjonalnej.  Wyniki badań są sprawdzane przez osobę trzecią. Istniejące badania dla tego samego modelu, 

podlegające takiej samej lub bardziej rygorystycznej specyfikacji, są akceptowane bez potrzeby przeprowadzenia ponownych 

badań.  

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 

Gospodarowanie pod koniec przydatności do użycia 
KU10. Możliwość demontażu produktu 

Uzasadnienie  

Celem niniejszego kryterium jest 

zachęcenie do projektowania sprzętu, który 

można w łatwy sposób zdemontować w 

zaledwie kilka minut. Czas i złożoność 

demontażu produktu IT pod koniec jego 

przydatności do użycia stanowi wskaźnik 

opłacalności wydobywania elementów, 

które są cenne zarówno z perspektywy 

kosztów, jak i środowiska.  

 

Punkty przyznaje się za szybki ręczny demontaż i wydobycie następujących elementów z produktów17 z wyłączeniem tabletów, 

subnotebooków18 i notebooków „dwa w jednym”:  

wszystkie produkty: 

(i) płytki obwodów drukowanych mające znaczenie dla funkcji obliczeniowych >10 cm²;  

produkty związane z komputerami stacjonarnymi, np. komputerami biurkowymi: 

(ii) zasilacz wewnętrzny;  

(iii) napędy HDD; 

produkty związane z komputerami przenośnymi, np. notebookami: 

(iv) bateria wielokrotnego ładowania;  

                                            
17

 Jeżeli ma zostać dostarczonych wiele modeli z tej samej architektury rodziny produktów, wymaga się przebadania jedynie produktu reprezentacyjnego. 
18

 „Subnotebooka definiuje się do celów niniejszych kryteriów jako notebooka o grubości poniżej 21 mm i masie poniżej 1,8 kg. Notebooki „dwa w jednym” (zob. osobna definicja w 

art. 2 pkt 5) w formie subnotebooka mają grubość mniejszą niż 23 mm. Subnotebooki wyposażone są w procesory o niskim poborze mocy i urządzenia SSD (ang. solid state drive).  

Z reguły nie są one wyposażone w napęd optyczny (ODD). Baterie wielokrotnego ładowania subnotebooków mają dłuższą żywotność niż baterie w notebookach, zazwyczaj ponad 8 

godzin. 
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(v)  HDD i napędy optyczne (z wyłączeniem SSD); 

monitory komputerowe; 

(vi) panel wyświetlacza >100 cm 2 (tranzystory cienkowarstwowe i folie przewodzące);  

(vii)  jednostki podświetlenia LED. 

Wydobycie odpowiednich elementów jest możliwe za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi19. Maksymalny czas wymagany do ich 

wydobycia nie przekracza następujących progów: 

komputery: 

– 600 sekund; 

monitory: 

– 400 sekund dla ekranów mniejszych niż 25 cali;  

– 500 sekund dla ekranów o wielkości 25 cali lub większych i mniejszych niż 40 cali;  

– 600 sekund dla ekranów o wielkości 40 cali lub większych i mniejszych niż 55 cali. 

Punkty przyznaje się proporcjonalnie do skrócenia wymaganego czasu w porównaniu do podanych progów.  Maksymalnie 

przyznaje się x punktów [należy określić]:  

(i) niższa o ponad 60 %: x punktów  

(ii) niższa o 31–60 %: 0,6x punktów  

(iii) niższa o 10–30 %: 0,3x punktów  

Weryfikacja: 

Po uzyskaniu zamówienia oferent przedstawia „sprawozdanie z badania w zakresie demontażu” zgodnie z protokołem w 

załączniku II. Badanie w zakresie demontażu przeprowadza wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem 

WEEE, które posiada zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z przetwarzaniem odpadów elektrycznych zgodnie z art. 

23 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów lub certyfikat na mocy równoważnych krajowych lub międzynarodowych przepisów 

lub norm dotyczących WEEE.  Jako alternatywę wobec zapisu można przedstawić przeprowadzoną przez osobę trzecią weryfikację 

czasu demontażu.   

Sprzęt z oznakowaniem ekologicznym UE lub innym odpowiednim oznakowaniem ekologicznym typu I spełniającym określone 

wymogi zostanie uznany za zgodny. 

 

 

                                            

19
 Przykłady obejmują szczypce, obcęgi, wkrętaki, obcinarki i młotki, jak określono w normach ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601 lub równoważnych. 
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4.2 Gospodarowanie komputerami i monitorami pod koniec ich przydatności do użycia 

Przedmiot 

 Przedmiot 

Udzielanie zamówień publicznych na usługi związane z gospodarowaniem komputerami i monitorami pod koniec ich przydatności do użycia 

 Kryteria podstawowe 4.2.1

4.2.1.1 Specyfikacje techniczne 

ST1. Bezpieczne zbieranie komputerów, 

dezynfekcja, ponowne wykorzystanie i 

recykling 

Uzasadnienie  

Zgodnie z niniejszym kryterium należy 

zapewnić usługi w zakresie zbierania 

sprzętu, którego okres użytkowania dobiegł 

końca, mogące zmaksymalizować jego 

ponowne wykorzystanie i recykling. 

Można to osiągnąć poprzez połączenie 

zbierania i sortowania sprzętu, po którym 

następuje skuteczne usunięcie danych i 

dezynfekcja oraz badanie, serwisowanie i 

modernizacja. Niezbędny recykling lub 

unieszkodliwianie przeprowadza się w celu 

odzyskania zasobów oraz zgodnie z 

najważniejszymi normami 

środowiskowymi.  

Oferenci zapewniają usługę w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu dla określonego sprzętu wykazanego w spisie 

inwentarza, którego okres użytkowania dobiegł końca.  Zgłaszają oni odsetek ponownie wykorzystanego lub poddanego 

recyklingowi sprzętu.  Oferent przedstawia, w jaki sposób zrealizuje następujące aspekty całościowej usługi (w zależności od 

rodzaju, stanu i ilości sprzętu organ publiczny musi szczegółowo określić następujące punkty. Organ ten może również rozważyć 

dodatkowe kryterium udzielenia zamówienia nagradzające oferentów, którzy np. oferują wyższe poziomy ponownego wykorzystania 

lub recyklingu):  

- zbieranie; 

- poufne gospodarowanie i bezpieczne usunięcie danych (chyba że przeprowadzane w trybie wewnętrznym;  

- badanie, serwisowanie i modernizacja20;  

- ponowny obrót i ponowne wykorzystanie w UE; 

- demontaż umożliwiający recykling i unieszkodliwienie. 

Przygotowanie sprzętu do ponownego wykorzystania, a także działania związane z recyklingiem i unieszkodliwianiem muszą być w 

pełni zgodne z wymogami określonymi w art. 8 i w załącznikach VII i VIII (wersji przekształconej) dyrektywy WEEE 

2012/19/UE21.  

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia szczegółowe informacje dotyczące ustaleń w zakresie zbierania, bezpieczeństwa danych, badania, ponownego 

obrotu w celu ponownego wykorzystania i recyklingu oraz unieszkodliwiania.  Obejmują one w czasie trwania umowy ważne 

certyfikaty zgodności dla zakładów zajmujących się WEEE, z których zamierza korzystać. W zależności od miejsca 

                                            
20

 Niektóre państwa członkowskie opracowały normy lub programy, z których organy publiczne mogą skorzystać, aby zapewnić więcej informacji szczegółowych na temat sposobu 

odpowiedniego przygotowania sprzętu do ponownego wykorzystania i odsprzedaży. 
21 Jeżeli organ publiczny jest świadomy, że w rozsądnej odległości nie ma żadnych zakładów recyklingu, odpowiednim rozwiązaniem może być wówczas zwrócenie się o 

dostarczenie sprzętu do oficjalnego punktu zbiórki WEEE.     
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przeprowadzania działań związanych z przetwarzaniem dopuszcza się następujące środki dowodowe: 

- podmioty gospodarcze z UE: ważne zezwolenie wydane przez właściwy organ krajowy zgodnie z art. 23 dyrektywy 

2008/98/WE lub wydany przez osobę trzecią certyfikat poświadczający zgodność z wymogami technicznymi określonymi 

w normie EN 50625-1; 

- podmioty gospodarcze spoza UE: wydany przez osobę trzecią certyfikat poświadczający zgodność z minimalnymi 

wymogami dotyczącymi WEEE określonymi w niniejszym kryterium, wymogami technicznymi określonymi w normie 

EN 50625-1 lub innym uznanym programem zgodności22. 

 

 

4.2.1.2 Klauzule dotyczące realizacji zamówienia 

CPC1. Sprawozdawczość w sprawie 

stanu sprzętu  

Uzasadnienie  

Celem niniejszego kryterium jest 

zapewnienie, aby zebrany sprzęt został 

faktycznie ponowne wykorzystany lub 

poddany recyklingowi zgodnie z 

zamierzeniami. 

Zwycięski oferent przedstawia sprawozdanie w sprawie stanu sprzętu wykazanego w spisie inwentarza po przetworzeniu wszystkich 

urządzeń do celów ponownego wykorzystania lub recyklingu/unieszkodliwienia. W sprawozdaniu należy określić odsetek urządzeń 

ponownie wykorzystanych lub poddanych recyklingowi, bez względu na to, czy pozostały one w UE czy je wywieziono. 

CPC2. Praca zakładów zajmujących się 

ponownym wykorzystaniem i 

recyklingiem  

Uzasadnienie  

Celem niniejszego kryterium jest 

zapewnienie, aby w trakcie realizacji 

zamówienia korzystano z usług zakładów 

recyklingu, które spełniają wysokie normy 

Zwycięski oferent przedstawia ważne certyfikaty potwierdzające zezwolenie zakładów zajmujących się ponownym wykorzystaniem 

i recyklingiem, z których usług skorzystano w celu realizacji zamówienia.  

                                            
22

 W momencie tworzenia niniejszego dokumentu za spełniające te wymogi uznaje się następujące systemy zgodności: normę „Przetwarzanie WEEE” (ang. Treatment of WEEE) 

organizacji WEEELABEX z 2011 r.; normę „Odpowiedzialny recykling” (ang. Responsible Recycling; R2:2013) dla podmiotów zajmujących się recyklingiem elektroniki; normę e-

Stewards 2.0 dotyczącą odpowiedzialnego recyklingu i ponownego wykorzystania sprzętu elektronicznego (ang. Standard for Responsible Recycling and Reuse of Electronic 

Equipment); normę australijską/nowozelandzką AS/NZS 5377:2013 dotyczącą „Zbierania, składowania, transportu i przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

wycofanego z użycia” (ang. Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment). 
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środowiskowe. 

 

 Kryteria kompleksowe 4.2.2

4.2.2.1 Specyfikacje techniczne 

ST1. Bezpieczne zbieranie komputerów, 

dezynfekcja, ponowne wykorzystanie i 

recykling 

Uzasadnienie  

Zgodnie z niniejszym kryterium należy 

zapewnić usługi w zakresie zbierania 

sprzętu, którego okres użytkowania dobiegł 

końca, które mogą zmaksymalizować jego 

ponowne wykorzystanie i recykling. 

Można to osiągnąć poprzez połączenie 

zbierania i sortowania sprzętu, po którym 

następuje skuteczne usunięcie danych i 

dezynfekcja oraz badanie, serwisowanie i 

modernizacja. Niezbędny recykling lub 

unieszkodliwianie przeprowadza się w celu 

odzyskania zasobów oraz zgodnie z 

najważniejszymi normami 

środowiskowymi. 

Oferenci zapewniają usługę w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu dla określonego sprzętu wykazanego w spisie 

inwentarza, którego okres użytkowania dobiegł końca.  Zgłaszają oni odsetek ponownie wykorzystanego lub poddanego 

recyklingowi sprzętu. Oferent przedstawia, w jaki sposób zrealizuje następujące aspekty całościowej usługi (w zależności od 

rodzaju, stanu i ilości sprzętu organ publiczny musi szczegółowo określić następujące punkty. Organ ten może również rozważyć 

dodatkowe kryterium udzielenia zamówienia nagradzające oferentów, którzy np. oferują wyższe poziomy ponownego 

wykorzystania lub recyklingu):  

- zbieranie; 

- poufne gospodarowanie i bezpieczne usunięcie danych (chyba że przeprowadzane w trybie wewnętrznym; wymogi określi 

instytucja zamawiająca);  

- badanie, serwisowanie i modernizacja23; 

- ponowny obrót i ponowne wykorzystanie w UE; 

- rozbiórka na części umożliwiająca recykling lub unieszkodliwienie. 

Przygotowanie sprzętu do ponownego wykorzystania, a także działania związane z recyklingiem i unieszkodliwianiem muszą być w 

pełni zgodne z wymogami określonymi w art. 8 i w załącznikach VII i VIII (wersji przekształconej) dyrektywy WEEE 

2012/19/UE21.Weryfikacja:  

Oferent przedstawia szczegółowe informacje dotyczące ustaleń w zakresie zbierania, bezpieczeństwa danych, badania, ponownego 

obrotu w celu ponownego wykorzystania i recyklingu/unieszkodliwiania.  Obejmują one w czasie trwania umowy ważne certyfikaty 

zgodności dla zakładów zajmujących się WEEE, z których zamierza korzystać. W zależności od miejsca przeprowadzania działań 

związanych z przetwarzaniem dopuszcza się następujące środki dowodowe: 

- podmioty gospodarcze z UE: ważne zezwolenie wydane przez właściwy organ krajowy zgodnie z art. 23 dyrektywy 

2008/98/WE lub wydany przez osobę trzecią certyfikat poświadczający zgodność z wymogami technicznymi określonymi 

w normie EN 50625-1; 

- podmioty gospodarcze spoza UE: wydany przez osobę trzecią certyfikat poświadczający zgodność z minimalnymi 

wymogami dotyczącymi WEEE określonymi w niniejszym kryterium, wymogami technicznymi określonymi w normie 

EN 50625-1 lub innym uznanym programem zgodności24. 

                                            
23

 Niektóre państwa członkowskie opracowały normy lub programy, z których organy publiczne mogą skorzystać, aby zapewnić więcej informacji szczegółowych na temat sposobu 

odpowiedniego przygotowania sprzętu do ponownego wykorzystania i odsprzedaży. 
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4.2.2.2 Kryteria udzielenia zamówienia 

 KU1. System śledzenia sprzętu 

wykazanego w spisie inwentarza  

Uzasadnienie  

Celem niniejszego kryterium jest 

zachęcenie do stosowania systemów 

śledzenia, które umożliwiają instytucjom 

zamawiającym weryfikację dalszego losu 

odebranego od nich sprzętu. 

Punkty otrzymują ci oferenci, którzy stosują system śledzenia z niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym dla każdego urządzenia 

wykazanego w spisie inwentarza instytucji zamawiającej. System umożliwia sprawdzenie, jaki odsetek urządzeń został ponownie 

wykorzystany lub poddany recyklingowi oraz czy urządzenia pozostały w UE czy je wywieziono.  

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia szczegółowe informacje dotyczące stosowanego systemu śledzenia.   

KU2. Demontaż ułatwiający recykling 

Uzasadnienie  

Celem niniejszego kryterium jest 

zachęcenie do selektywnego demontażu w 

celu zmaksymalizowania odzyskiwania 

cennych zasobów oraz zminimalizowania 

skutków dla środowiska związanych z 

unieszkodliwianiem.   

Punkty przyznaje się oferentom, którzy dokonują demontażu sprzętu i wydobywają (przed jakimkolwiek przetwarzaniem) istotne 

elementy na potrzeby recyklingu zgodnie z załącznikami A2–A6 do normy EN 50625-1.   

Weryfikacja:  

Oferent przedstawia weryfikację zgodności dla zakładów zajmujących się demontażem, z których usług oferent będzie korzystał w 

celu realizacji zamówienia.  

4.2.2.3 Klauzule dotyczące realizacji zamówienia 

CPC1. Sprawozdawczość w sprawie 

stanu sprzętu  

Uzasadnienie  

Celem niniejszego kryterium jest 

zapewnienie, aby zebrany sprzęt został 

faktycznie ponowne wykorzystany lub 

poddany recyklingowi zgodnie z 

Zwycięski oferent przedstawia sprawozdanie w sprawie stanu sprzętu wykazanego w spisie inwentarza po przetworzeniu wszystkich 

urządzeń do celów ponownego wykorzystania, recyklingu lub unieszkodliwienia. W sprawozdaniu należy określić odsetek urządzeń 

ponownie wykorzystanych lub poddanych recyklingowi. 

                                                                                                                                                                                                 
24

 W momencie tworzenia niniejszego dokumentu za uznane uważa się następujące programy zgodności: normę „Przetwarzanie WEEE” (ang. Treatment of WEEE) organizacji 

WEEELABEX z 2011 r.; normę „Odpowiedzialny recykling” (ang. Responsible Recycling; R2:2013) dla podmiotów zajmujących się recyklingiem elektroniki; normę e-Stewards 2.0 

dotyczącą odpowiedzialnego recyklingu i ponownego wykorzystania sprzętu elektronicznego (ang. Standard for Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment); normę 

australijską/nowozelandzką AS/NZS 5377:2013 dotyczącą „Zbierania, składowania, transportu i przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wycofanego z użycia” (ang. 

Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment). 
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zamierzeniami. 

CPC2. Praca zakładów zajmujących się 

ponownym wykorzystaniem i 

recyklingiem  

Uzasadnienie  

Celem niniejszego kryterium jest 

zapewnienie, aby w trakcie realizacji 

zamówienia korzystano z usług zakładów 

recyklingu, które spełniają wysokie normy 

środowiskowe. 

Zwycięski oferent przedstawia ważne certyfikaty potwierdzające zezwolenie zakładów zajmujących się ponownym wykorzystaniem 

i recyklingiem, z których usług korzysta w celu realizacji zamówienia. 

Należy również przedstawić ważny certyfikat poświadczający, że demontażu dokonano przed przetworzeniem i zgodnie z 

załącznikami A2–A6 do normy EN 50625-1.  
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5. RACHUNEK KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA  

Rachunek kosztów cyklu życia to metoda, którą można zastosować w celu oszacowania łącznych kosztów posiadania sprzętu IT (oraz 

ewentualnie niektórych ekologicznych efektów zewnętrznych).  Metoda ta służy podejmowaniu skutecznych, długoterminowych decyzji 

inwestycyjnych, ponieważ niektóre aspekty kosztów mogą nie być od razu oczywiste dla podmiotu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji, 

np. aby osiągnąć niższe koszty cyklu życia, może być konieczne zapewnienie wyższej początkowej inwestycji, trwalszego sprzętu przenośnego i 

niższych kosztów naprawy i modernizacji. Przy uwzględnieniu efektów zewnętrznych rachunek kosztów cyklu życia ma szczególne znaczenie dla 

zwiększania efektywności środowiskowej. 

Decyzje podejmowane na etapie udzielania zamówień publicznych mogą mieć istotny wpływ na koszty eksploatacji.  Oszacowano, że typowe 

koszty eksploatacji sprzętu IT – obejmujące rachunki za elektryczność, naprawy sprzętu i modernizację sprzętu komputerowego – mogą się 

mieścić w zakresie 8–13 % (wyświetlacze) i 56–83 % (komputery) kosztów cyklu życia.  Koszty cyklu życia stanowią zatem istotną kwestię, 

którą należy rozważyć przy zakupie sprzętu IT.   

Istotnym elementem tych kosztów eksploatacji jest zużycie energii w trybie pracy (wyświetlacze i komputery) oraz w trybie czuwania i trybie 

uśpienia (komputery).  Koszty elektryczności zwykle stanowią większość kosztów eksploatacji – zwykle 2–15 % kosztów cyklu życia.  

Komputery stacjonarne wraz ze swoimi wyświetlaczami zużywają najwięcej energii.  W przypadku komputerów stacjonarnych tryb pracy jest 

szczególnie istotny, lecz nie jest uwzględniony w pełni w programie Energy Star, zatem strategie, które nie są ukierunkowane jedynie na sprzęt, 

takie jak te obejmujące przeszkolenie personelu, aby wyłączać komputery pod koniec dnia roboczego, oraz zarządzanie oprogramowaniem w 

celu optymalizacji pracy komputerowych systemów operacyjnych, mogą w rezultacie być tak samo ważne jak ulepszenia sprzętu 

komputerowego.   

Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych dotyczące komputerów i monitorów będą miały pozytywny wpływ na niektóre z 

najważniejszych centrów kosztów, które należy uwzględniać w całym cyklu życia „floty” komputerów i monitorów.  Centra te pokrótce 

przedstawiono poniżej, zwracając uwagę, że potencjalne korzyści będą zawsze zależały od specyfiki potrzeb organizacji w zakresie IT (np. sprzęt 

stacjonarny czy przenośny, użytkownicy końcowi, planowane środowisko operacyjne): 

o sprzęt komputerowy (orientacyjnie 17–44 % kosztów cyklu życia w przypadku komputerów stacjonarnych i notebooków
25

 oraz 87–92 % 

w przypadku wyświetlaczy): 

- można wykorzystać kryteria udzielenia zamówienia, aby zachęcić do konkurencyjnej wyceny solidniejszego sprzętu 

przenośnego, a także bardziej trwałych elementów takich jak baterie;    

                                            
25

 W przypadku komputerów koszt sprzętu staje się mniejszą częścią kosztów cyklu życia, ponieważ jego trwałość jest większa.  Możliwość ograniczenia długoterminowych kosztów 

sprzętu komputerowego w pewnym stopniu równoważą jednak zwiększone koszty pomocy technicznej i modernizacji, ponieważ trwałość takiego sprzętu jest większa.  
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o eksploatacja (orientacyjnie 8–15 % kosztów cyklu życia): 

- można wykorzystać specyfikacje techniczne w celu zakupu sprzętu zgodnego z wymogami Energy Star.  Zapewni to minimalny 

poziom oszczędności energii elektrycznej w zakresie 47–64 % w przypadku komputerów stacjonarnych, w zależności od 

możliwości, oraz 32–75 % w przypadku wyświetlaczy, w zależności od wielkości ekranu (w oparciu o obliczenia do celów 

wymiany sprzętu zgodnego z wersją 5.0 Energy Star na sprzęt zgodny z wersją 6.0);   

- można wykorzystać kryteria udzielenia zamówienia, aby zachęcić do zwiększenia oszczędności energii elektrycznej do 80 % w 

zakresie podstawowych kosztów eksploatacji sprzętu
26

; 

o pomoc techniczna i modernizacja (orientacyjnie 54–70 % kosztów cyklu życia w przypadku komputerów stacjonarnych i notebooków): 

- kryteria dotyczące możliwości modernizacji, wymiany i naprawy zachęcają rynek do zapewnienia dłuższych okresów 

gwarancyjnych i umów serwisowych;  

- celem kryteriów udzielenia zamówienia dotyczących badania trwałości notebooków i tabletów jest zachęcenie do projektowania 

solidniejszych produktów przenośnych.  Dzięki temu możliwe jest zwiększenie trwałości produktu, przykładowo w przypadku 

notebooków o co najmniej rok, i ograniczenie kosztów związanych z naprawą przypadkowych uszkodzeń i wadliwego działania 

produktu; 

- kryteria dotyczące możliwości modernizacji, wymiany i naprawy zachęcają rynek do zapewnienia konkurencyjnej cenowo 

przyszłej dostępności części, a także do projektowania produktów w sposób ułatwiający naprawę i modernizację.  Ta druga 

kwestia zachęca do projektowania sprzętu przenośnego w sposób umożliwiający wymianę baterii i modernizację pamięci; 

- kryteria udzielenia zamówienia dotyczące żywotności i wytrzymałości baterii zachęcają rynek do opracowania baterii, których 

trwałość jest trzy razy większa niż w przypadku baterii standardowych;  

o koniec okresu użytkowania:  

- można wykorzystać kryteria dotyczące gospodarowania pod koniec przydatności do użycia, aby zachęcić producentów i 

wyspecjalizowane podmioty zajmujące się gospodarowaniem WEEE do składania ofert dotyczących inwentarza sprzętu 

wycofanego z użycia. Może to umożliwić odzyskanie pewnej wartości końcowej, orientacyjnie do 7 % kosztu wytworzenia w 

przypadku ponownego wykorzystania i do 2 % kosztu wytworzenia w przypadku recyklingu, w zależności od rodzaju sprzętu, 

jego wieku i stanu
27

.   

                                            
26

 Może również istnieć możliwość obliczenia wartości unikniętego chłodzenia elektrycznego w pomieszczeniach biurowych z klimatyzacją. Latem komputery i monitory stanowią 

główny czynnik przyczyniający się do przegrzania pomieszczeń biurowych, co może skutkować zamontowaniem urządzeń do zapewniania komfortu cieplnego. 
27

 Wartość końcową odsprzedaży sprzętu można odzyskać, wyłącznie inwestując w przygotowanie sprzętu do odsprzedaży – co zwykle obejmuje usunięcie danych, 

przeprowadzenie badań, modernizację i instalację oprogramowania.   
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Potencjał w zakresie oszczędności kosztów należy jednak rozważyć w kontekście ogólnego zarządzania sprzętem IT.  Utrzymanie 

produktywności wymaga optymalizacji zarówno sprzętu komputerowego, jak i oprogramowania, ponieważ oba te elementy mają znaczenie dla 

ustalenia okresu przydatności produktu do użytkowania.  Dlatego też nawet jeżeli komputer można zmodernizować i powiększyć jego pamięć, 

dowody wskazują na to, że problemy z oprogramowaniem mogą z czasem wciąż w istotnym stopniu zwiększać roczne koszty wsparcia 

technicznego.  
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Załącznik I: Specyfikacje dotyczące badania trwałości notebooków i tabletów 

Badanie Warunki badania i wymogi w zakresie efektywności funkcjonalnej Metoda badania 

Przypadkowe 

upuszczenie 

(notebooki i 

tablety) 

Specyfikacja minimalna:  

Notebooka lub tablet należy upuścić z wysokości co najmniej 76 cm (30 

cali28) na stabilną powierzchnię. Urządzenie należy upuścić co najmniej na 

każdą ze stron i na każdy dolny róg.  

 

Wymóg funkcjonalny:  

Notebook lub tablet jest wyłączony podczas badania, a po każdym 

upuszczeniu udaje się go włączyć. Po każdym badaniu obudowa pozostaje 

w całości, a wyświetlacz nie jest zniszczony. 

IEC 60068  

Część 2–31: Ec (spadanie 

swobodne, procedura 1) 

 

Odporność 

ekranu 

(notebooki i 

tablety) 

Specyfikacja minimalna:  

Przeprowadza się dwa badania obciążenia dla produktu umieszczonego na 

płaskiej powierzchni:  

1. obciążenie minimalne 50 kg należy zastosować równomiernie na 

pokrywie ekranu (w przypadku notebooków) lub na ekranie (w 

przypadku tabletów);  

2. obciążenie co najmniej 25 kg należy zastosować na środku 

ekranu na obszarze o średnicy około 3 cm.   

Wymóg funkcjonalny:  

Po każdorazowym zastosowaniu obciążenia sprawdza się powierzchnię 

ekranu i piksele pod kątem braku zarysowań, skaz i pęknięć. 

Oferent potwierdza 

wyposażenie pomiarowe 

i zastosowane ustawienia. 

 

Odporność na 

wstrząsy 

Specyfikacja minimalna:  

Trzykrotne zastosowanie impulsu falowego półsinusoidalnego co najmniej 

40G w szczycie przez okres co najmniej 6 ms na powierzchni górnej, 

dolnej, prawej, lewej, przedniej i tylnej produktu.  

Wymóg funkcjonalny:  

Notebook jest włączony i działa podczas prowadzenia badania.  Po badaniu 

działa on nadal. 

IEC 60068  

Część 2-27: Ea 

Część 2-47  

 

Odporność na 

drgania 

Specyfikacja minimalna:  

Losowe drgania sinusoidalne w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 

maksymalnie 250 Hz przez co najmniej 1 cykl odchylenia na koniec każdej 

osi na powierzchni górnej, dolnej, prawej, lewej, przedniej i tylnej 

produktu.  

Wymóg funkcjonalny:  

Notebook jest włączony i działa podczas prowadzenia badania.  Po badaniu 

działa on nadal. 

IEC 60068  

Część 2-6: Fc  

Część 2-47 

Odporność na 

temperaturę 

Specyfikacja minimalna:  

Notebooka należy poddać co najmniej czterem 24-godzinnym cyklom w 

komorze badawczej.  Notebook działa w temperaturze -25 oC podczas 

cyklu zimnego oraz w temperaturze +40 oC podczas suchego cyklu 

ciepłego. Notebook nie działa w temperaturze -50 oC podczas cyklu 

zimnego oraz w temperaturze od +35 oC do +60oC podczas suchego cyklu 

IEC 60068  

Część 2-1: Ab/e  

Część 2-2: B 

 

                                            
28

 Norma MIL-STD-810G Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, metoda 516.6, specyfikacja VI „Transit drop test”. 
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ciepłego. 

Wymóg funkcjonalny:  

Sprawdza się, czy notebook działa po każdym z czterech cykli. 
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Załącznik II: Protokół badania w zakresie demontażu 

 a) Terminy i definicje 

(i) Części i elementy docelowe: części lub elementy, które są zaprojektowane z myślą o ich 

wydobyciu. 

(ii) Etap demontażu: operacja, która kończy się wraz z usunięciem części lub zmianą narzędzia. 

 

b) Warunki operacyjne, w których dokonuje się wydobycia 

(i) Personel: badanie przeprowadza jedna osoba. 

(ii) Próba: produkt, który ma być stosowany w badaniu, musi być nieuszkodzony. 

(iii) Narzędzia stosowane do wydobycia: wydobycia dokonuje się ręcznie lub mechanicznie z 

użyciem standardowych dostępnych w handlu narzędzi (tj. szczypiec, wkrętaków, obcinarek, 

młotków, jak określono w normach ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).   

(iv) Kolejność wydobycia: kolejność wydobycia jest udokumentowana i, w przypadku gdy 

badanie przeprowadza osoba trzecia, informacje dostarcza się osobie dokonującej wydobycia. 

Kolejność definiuje się jako szereg etapów, które musi przejść osoba trzecia. 

(v) Pomiar: pomiar czasu wydobycia polega na pomiarze za pomocą narzędzia upływu czasu od 

rozpoczęcia pierwszego etapu wyszczególnionego w dokumentacji kolejności wydobycia do 

zakończenia ostatniego etapu. 

 

c) Zapisywanie warunków badania i etapów 

(i) Dokumentacja etapów: należy udokumentować poszczególne etapy wydobycia i określić 

narzędzia związane z każdym etapem.   

(ii) Nośniki danych: należy wykonać zdjęcia i nagrania wideo rejestrujące wydobycie elementów 

– na zdjęciach i nagraniach wyświetlany jest kod czasu odpowiadający upływowi czasu 

podczas nagrywania.  Nagrania wideo i zdjęcia umożliwiają jasne określenie poszczególnych 

etapów w kolejności wydobycia.  


