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Opracowane w ramach projektu PremiumLight-Pro 
kryteria i wymagania dotyczące zamówień publicznych 
w niniejszym dokumencie mają na celu wsparcie proce-
sów przetargowych zakupów wysokiej jakości ulicznego 
oświetlenia LED. Zestaw kryteriów obejmuje następują-
ce sekcje:

A Ogólne elementy i cechy dotyczące specyfikacja 
systemów oświetlenia ulicznego: sterowanie, funk-
cje, pomiary itp.;

B Kryteria wyboru: Kryteria określające wymagania 
ogólne w celu wyboru oferenta; 

C Kryteria techniczne: kryteria dotyczące jakości, wy-
dajności i bezpieczeństwa systemu oświetlenia, 
w  tym zarówno obowiązkowe wymagania, jak i kry-
teria oceny;

D Kwestie umowne: wymagania dotyczące instalacja 
i kalibracja systemu;

Opracowane kryteria są przeznaczone przede wszyst-
kim dla ekspertów ds. zakupów i decydentów na po-
ziomie federalnym, lokalnym i gminnym, którzy są od-
powiedzialni za przygotowanie przetargów na budowę 
lub   modernizację instalacji oświetlenia ulicznego. Po-
nadto kryteria mogą być przydatne dla projektantów 
i   planistów oświetlenia drogowego, firm zamawiają-
cych, a  także specjalistów ds. energii i konsultantów. 

Ponadto dokument zawiera dwa możliwe podejścia 
do  ważenia kryteriów udzielenia zamówienia. Prefero-
wane podejście wiąże się z całkowitym kosztem cyklu 
życia (TCO).

Kryteria zamówień 
publicznych 
dla oświetlenia 
zewnętrznego
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A Ogólne elementy specyfikacji technicznych systemów oświetlenia ulicznego 

A.1

Ogólne elementy 
specyfikacji technicznych 
systemów oświetlenia 
ulicznego

Zamawiający powinien określić drogi i ścieżki, na których będzie 
projektowany system oświetlenia ulicznego. System zostanie 
określony na podstawie normy PN-EN 13201 i innych norm krajo-
wych. Specyfikacje powinny uwzględniać zmienne sytuacje, w któ-
rych istnieje możliwość sterowania oświetleniem i przyciemniania. 
Między innymi zamawiający określa: 
• poziomy natężenia oświetlenia, 
• poziomy jednorodności, 
• współczynniki utrzymania systemu oświetlenia zgodnie  

z PN-EN 13201 lub w oparciu o konkretne potrzeby.

A.2 Funkcje sterowania 
oświetleniem

Zamawiający określa jedną z trzech opcji:
• Nie uwzględnia się funkcji sterowania oświetleniem, ponieważ 

sterowanie oświetleniem lub przyciemnienie nie jest uznawane 
przez zamawiającego za wymóg w systemie oświetlenia. 

• Zamawiający jest w pełni świadomy wykorzystania odpowied-
nich funkcji sterowania oświetleniem / przyciemniania  oświe-
tlenia i szczegółowych jego wymagań.

• Zamawiający nie jest w stanie określić optymalnych funkcji ste-
rowania dla systemu oświetlenia, ale zwraca się do  oferenta 
o przedstawienie oferty dla systemu wyposażonego w ściem-
niacze, któremu towarzyszy przejrzyste obliczenie LCC.

Opcjonalne sterowanie 
oświetlenia są oceniane 
dla każdego projektu, 
w miarę potrzeby 
określane są wymagania.

A.3 Pomiar zużycia energii

Zamawiający określa jedną z następujących trzech opcji:
• Nie należy brać pod uwagę pomiaru zużycia energii, ponieważ 

nie jest wymagane przez zamawiającego dla konkretnego sys-
temu oświetlenia.

• Zamawiający jest w pełni świadomy opcji pomiarowych dla kon-
kretnego systemu oświetlenia i określa szczegółowe wymaga-
nia dla koncepcji pomiaru.

• Zamawiający nie jest w stanie określić optymalnychwymagań 
pomiarów dla systemu, ale żąda od oferenta przedstawienia 
oferty odpo-wiedniego pomiaru, któremu towarzyszy 
przejrzyste obliczenie LCC.

W każdym przetargu 
sprawdzana jest właściwa 
funkcjonalność pomiaru.

B Kryteria wyboru

Kryterium Wymaganie Wymóg obowiązkowy Komentarz

B.1
Wiedza i doświadczenie 
zespołu projektantów 
oraz zespołu instalacyjnego

Oferent z powodzeniem zrealizował 
w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 
5 projektów. Projekty referencyjne 
powinny mieć zakres oraz złożoność 
porównywalny z zaplanowanym pro-
jektem.

ü
Referencje mogą  również 
obejmować wcześniejsze 
projekty w innych firmach.

B.2

Zdolność oferenta 
do ukończenia projektu 
w określonych ramach 
czasowych

Zdolność oferenta musi spełniać 
określoną wielkość i czas trwania 
projektu.

ü
Należy określić zgodnie z 
określonym rozmiarem i 
osią czasu projektu.

B.3
Zgodność z normami EN  
lub innymi ważnymi 
normami

Wnioskodawca musi zapew-
nić zgodność z określonymi 
normami np. musi być zgodna 
z PN-EN 13201.

ü
Wymagania mogą również 
uwzględniać różnych norm 
krajowych.
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C Wymagania techniczne i kryteria oceny

Kryteria energetyczne

Kryteria Wymaganie
Wymóg 

obowiąz-
kowy

Kryte-
rium 

oceny
Komentarze

C.1

Wskaźnik 
rocznego 
zużycie energii 
AECI i wskaźnik 
gęstości mocy 
PDI

Wartość gęstości mocy PDI:

DP =
P

∑n
i=1 (E

–
i x Ai)

Roczne zużycie energii 
AECI:

DE =
∑m

j=1 (Pj x tj)
A

DP (PDI): Wskaźnik gęstości 
mocy

DE (AECI): Wskaźnik 
rocznego zużycia energii

P: Moc (W)

E
–

i: średnie natężenie 
oświetlenia na powierzchni 
poziomej (lx)

A: Powierzchnia (m2)

(ü) ü

PDI i AECI oparte są na normie PN-EN 13201-5: 2016 
i unijnym projekcie GPP dotyczącym oświetlenia 
ulicznego.
PDI i AECI będą stosowane jako kryterium 
zamówie-nia, które oferent będzie obliczał w 
sposób przej-rzysty i będzie weryfikowany za 
pomocą pomiarów  dla określonego segmentu 
drogi. Zamawiający, którzy chcą obliczyć 
przybliżone poziomy odniesie-nia, które nie zostały 
określone w specyfikacji prze-targów, mogą 
wykorzystać stosowanie formuł uproszczonych do 
obliczeń refe-rencyjnych, podobnie jak 
zaproponowano w unijnej GPP (projekt 2017).

PDI < M/(ƞ x Fm x 0.07 x RW)

AECI < M x PDI x Fdim x Em x T x 1 kW/1000 W

Fm: współczynnik utrzymania 
RW: szerokość drogi
Fdim: Współczynnik ściemnienia
Em: Natężenie oświetlenia
T: Czas (h)
ƞ: Skuteczność oprawy 
M: Współczynnik dopasowania: 

• M = 1.3 dla istniejących systemów oświetle-
niowych, 

• M = 1.2 1.2 dla nowego sysytemu

C.2

Efektywność 
energetyczna 
opraw 
oświetleniowych

Minimalna skuteczność 
(2017 - 2018):
• Temperatura barwowa 

≥ 4000K:  
≥ 120 lm/W

• Temperatura barwowa 
2700K –  3000K:  
≥ 105 lm/W

• Temperatura barwowa 
≤ 2000K: ≥ 80 lm/W

ü ü

Wartości docelowe korygowane raz w roku.
W wyjątkowych przypadkach, gdy ze względów 
ekologicznych wymagana jest szczególnie niska 
temperatura barwowa, dopuszczalna jest mniejsza 
skuteczność> 75 lm / W.
Specjalne diody LED o niskiej temperaturze są 
obecnie oferowane w okolicach lub poniżej 2000K 
dla aplikacji, w których ochrona przyrody odgrywa 
ważną rolę.

C.3
Efektywność 
energetyczna 
modułu LED

Minimalna efektywność 160 
lm/W

ü ü Wartości docelowe korygowane raz w roku.

C.4 Współczynnik 
mocy

Pełne obciążenie 
cos fi  ≥ 0.9
50 % obciążenia 
(ściemnienie): 
cos phi ≥ 0.8

ü

C.5
Funkcje 
sterowania 
oświetleniem

Opcjonalnie: zgodnie 
z ogólną specyfikacją 
techniczną

ü
Opcje cech sterowania oświetleniem należy oce-
niać dla każdego projektu, a w razie potrzeby należy 
określić wymagania.

C.6 Pomiar zużycia 
energii

Opcjonalnie: zgodnie 
z ogólną specyfikacją 
techniczną

ü Właściwość funkcji pomiarowych należy oceniać  
dla każdego projektu.
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Kryteria energetyczne

Kryteria Wymaganie
Wymóg 

obowiąz-
kowy

Kryte-
rium 

oceny
Komentarze

C.7 Temperatura 
barwowa

Dla obszarów zamieszkania 
i głównych ciągach dla pie-
szych:
≤ 3000 K
Dla głównych dróg, 
autostrad i terenów o ruchu 
mieszanym: ≤ 4000K

ü Pożądaną temperaturę barwową należy określić 
zgodnie z rodzajem drogi.

C.8 Wskaźnik odda-
wania barw

Dla autostrad i głównych 
dróg:   
Ra ≥ 70
Dla dróg o złożonej struktu-
rze, w tym ruchu mieszane-
go, rowerzystów i pieszych:  
Ra ≥ 80

ü Pożądany poziom oddawania barw należy 
określić zgodnie z typem drogi.

C.9
Zgodność 
kolorów  
(nasycenie)

Zgodność kolorystyczna po-
winna wynosić co najwyżej 
pięć z pięciu kroków elipsy 
MacAdamsa

ü

C.10
Luminancja  
i natężenie 
oświetlenia

Zgodnie z PN EN 13201 ü Zgodnie z wymogami normy.

Kryteria energetyczne

Kryteria Wymaganie
Wymóg obo-

wiązkowy
Kryterium 

oceny
Komentarze

C.11

Rozkład światła
(równomierność 
światła
dystrybucja)

Klasa drogi Uo Ul

M1 0.4 0.7

M2 0.4 0.7

M3 0.4 0.6

M4 0.4 0.6

M5 0.35 0.4

M6 0.35 0.4

ü

Według standardu
PN-EN 13201. Ul (podłużna 
jednolitość) ma znaczenie 
tylko na długiej 
nieprzerwanej drodze.

C.12 Zanieczyszczenie 
światłem RULO i odpowiednio ULOR = 0% ü

W określonych przypadkach 
może być inny UROL,  
ale powinien być uzasadniony.

C.13 Ochrona przed  
olśnieniem

Olśnienia oślepiające: G4 lub wyższej. 
Olśnienia przykre D6 lub D5

ü
(patrz np. wskazówki dotyczą-
ce oświetlenia drogowego  
w DK, Vejreleer 2015)

C.14 Ochrona przed  
wnikaniem

Minimalne wymaganie IP 65 
dla wszystkich klas dróg.

ü
Jedna klasa niższa może być 
dopuszczalna, jeśli jest 
uzasadniona.

C.15 Ochrona przed 
uderzeniami

Minimalne wymagania: IK 07 
dla wszystkich typów dróg

ü
Poziom może być dostosowa-
ny dla konkretnych zastoso-
wań.

C.16 Zabezpieczenie  
elektryczne (IEC) Klasa II ü

C.17 Ochrona przed 
przepięciem 10 kV ü

C.18 Oznaczenie 
zgodności ENEC I krajowe regulacje ü

C.19 Trwałość Trwałość systemu L80B10 ≥ 100.000h. ü ü
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Kryteria energetyczne

Kryteria Wymaganie
Wymóg obo-

wiązkowy
Kryterium 

oceny
Komentarze

C.20 Gwarancja
Okres gwarancji i / lub umowy 
serwisowej obejmuje  
co najmniej dziesięć lat

ü ü

a) Każde uszkodzone źródło światła, urzą-
dzenie sterujące i / lub oprawa powinny 
zostać wymienione bez żadnych kosztów. 
Jeżeli oprawa zapewnia mniejszą moc 
świetlną niż pierwotnie określona, należy ją 
uznać za wadę, 
b) Każda partia świateł lub opraw powinna 
być całkowicie wymieniona, jeżeli liczba jed-
nostek wadliwych w partii przekracza 10% 
danej partii.
Warunki nie objęte:
c) Oprawy uszkodzone z powodu wandali-
zmu, wypadków, wyładowań atmosferycz-
nych lub burzy
d) Lampy i oprawy oświetleniowe, które pra-
cowały przez znaczny czas w nietypowych 
warunkach (np. używane przy niewłaściwym 
napięciu sieci)

C.21
Dostępność 
części 
zamiennych

Części zamienne do elemen-
tów systemu oświetleniowego  
muszą być dostępne przez  
co najmniej 15 lat

ü ü

C.22
Łatwość 
naprawy  
i recyklingu

Źródło światła (lampa lub mo-
duł LED) i elementy pomocnicze 
oprawy są łatwo dostępne, wy-
mienne, a wymiana może być 
wykonana na miejscu.

ü ü Kryteria / poziomy punktacji, które należy 
określić.

C.23 Design

Kryteria design muszą być 
określone indywidualnie  
i ocenione przez komisję  
przetargową

ü Do oceny przez komisję przetargową.

Kryteria dla projektów obejmujących wyłącznie wymianę komponentów

C.24 Trwałość oprawy L80B10 ≥ 100.000 h ü ü

C.25 Trwałość oprawy L80B10 ≥ 100.000 h ü ü

C.26
Trwałość zasi-
lacza / wskaźnik 
uszkodzeń

Współczynnik uszkodzeń 0,1 % 
na 1000 h

ü ü

C.27

Koszty cyklu 
życia (TCO) 
(opcja 1 - prefe-
rowane)

Podanie kalkulacji kosztów cy-
klu życia jest obowiązkowe dla 
wszystkich projektów

ü

Oferent zapewnia przejrzyste oblicze-
nia  kosztu cyklu życia lub całkowity 
kosztorys. Jeżeli oferty są oparte na ob-
liczeniach TCO, kryterium udzielenia za-
mówienia „AECI” zostanie uwzględnione 
w ocenie TCO.

C.28
Nakłady inwe-
stycyjne (opcja 2 
- niezalecana)

Kryterium udzielenia zamówienia 
dla projektów, w przypadku dla 
którego nie można ocenić kosz-
tów cyklu życia.

ü

Jeżeli oferty nie mogą być oparte 
na obliczeniach TCO, kryteria przyznawania 
„AECI” i „Nakłady inwestycyjne” będą oce-
niane równolegle.
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D Kwestie umowne (instalacja, oddanie do użytku)

D.1 Poprawna insta-
lacja

Wykonawca zapewnia: 
1   System oświetleniowy jest zainstalowany zgodnie z wymaga-

niami 
2   Dostarczenie harmonogramu zainstalowanego sprzętu oświe-

tleniowego z dołączonymi fakturami producentów 
lub dowodami dostawy, oraz 

3   Potwierdzenie, że urządzenia są izanstalowane zgodnie 
z pierwotnym opisem. 

W przypadku segmentu dróg losowo wybranego przez zama-
wiającego Wykonawca wybiera dwa punkty oświetleniowe, 
dla  których należy dostarczyć świadectwo pomiarowe, zaświad-
czające, że system oświetlenia dla tego odcinka drogi jest zgodny 
z wymaganiami określonymi w PN-EN 13201-2.
W przypadku tego segmentu drogi należy również zmierzyć i / lub 
wyliczyć moc szczytową [W] i zużycie energii [kWh] przez okres 
jednego tygodnia. Na podstawie tych danych i wcześniejszych 
pomiarów natężenia oświetlenia PN-EN 13201-2, PDI i AECI należy 
obliczyć i zweryfikować z projektem (+/- 10% tolerancji maks.).
Aby ograniczyć zanieczyszczenie światłem, należy zmierzyć kąt 
wysunięcia zestawu opraw w wybranym segmencie drogi i porów-
nać go ze specyfikacjami projektowymi (maks. +/- 2 °).

Dostosowane zgodnie z GPP.

D.2

Oddanie 
do użytku 
systemów 
oświetleniowych  
i sterowania

Wykonawca zapewnia: 
• Że nowe lub zmodernizowane systemy oświetlenia i sterowa-

nia działają prawidłowo i nie zużywają więcej energii niż jest to 
wymagane / określone.

• Sterowanie powinno być skalibrowane, aby zapewnić, 
że wyłączą oświetlenie, gdy światło dzienne jest 
odpowiednie.

• Czujniki ruchu są sprawdzane pod kątem wykrywania pojaz-
dów, rowerów i pieszych w zależności od zastosowania. 

• Przełączniki czasowe lub scenki kontrolne w oprogramowaniu 
należy ustawić na odpowiednie czasy wyłączenia, aby spełnić 
wymagania wizualne bez nadmiernego wzrostu zużycia ener-
gii. 

Jeśli po uruchomieniu części systemu oświetlenia nie wydaje się, 
aby spełniał wszystkie powyższe wymagania i specyfikacje, wyko-
nawca dostosowuje i / lub rekalibruje systemy.

Dostosowane zgodnie z GPP.

D.3

Utylizacja 
odpadów  
i odzyskiwanie 
materiałów

Oferent powinien wdrożyć od-
powiednie środki w celu ograni-
czenia i odzyskiwania odpadów, 
które są produkowane podczas in-
stalacji nowego systemu oświetlenia 
lub modernizacji systemu oświetlenio-
wego. Wszystkie wymienione lampy, 
oprawy i części elektroniczne należy 
oddzielić i odzyskać zgodnie z dyrekty-
wą WEEE.
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Waga kryteriów/ Kryteria oceny 

W celu oceny kryteriów udzielenia zamówienia wymagane 
jest podejście wagowe. W poniższej sekcji przedstawiono 
dwie możliwości dla oceny oferty, z których jedna obejmo-
wała podejście TCO.

W przypadku projektów, w których można zastosować so-
lidne podejście w zakresie TCO, obejmujące główne para-
metry dotyczące inwestycji, eksploatacji i utrzymania, nale-
ży uwzględnić tylko kilka dodatkowych parametrów, w tym 
aspekty dotyczące jakości, projektu, gwarancji i wycofania 
z eksploatacji.

Na przykład, należy unikać podwójnego liczenia kosztów 
utrzymania, kiedy aspekty zużycia energii i konserwacji są już 
uwzględnione w kosztach energii elektrycznej, gdyż w kon-
sekwencji TCO może znacznie wzrosnąć.

Ważenie kryteriów zwykle musi być dostosowane do lokal-
nych potrzeb i wymagań. Dlatego zalecane tutaj podejście 
jest tylko jedną możliwą opcją.

Ważenie kryteriów udzielenia zamówienia 
dla projektów \z TCO 

Kryterium oceny Waga [%]

Kryteria kosztu oparte 
na całkowitym koszcie (TCO)

50

TCO

Koszty inwestycji 15

Koszty energii 
elektrycznej

20

Koszty utrzymania 15

Kryteria jakości i projektu 30

Jakość oświetlenia 20

Projekt 10

Gwarancja, projekt recyklingu 20

Gwarancja 10

Dostępność części zamiennych, 
projekt recyklingu

10

Razem 100

Ważenie kryteriów udzielenia zamówienia  
dla  projektów bez TCO

Kryterium oceny Waga [%]

Kryterium kosztu 25

Koszty inwestycji 25

Kryteria jakości i projektu 35

Jakość oświetlenia i żywotność 25

Projekt 10

Kryteria energetyczne 20

AECI lub PDI lub efektywność kompo-
nentów (w zależności od rodzaju projektu 
należy używać najbardziej odpowiednie-
go wskaźnika, niektóre typy projektów 
umożliwiają użycie PDI lub efektywności 
poszczególnych komponentów)

20

Kryteria eksploatacji, konserwacji  
i końca życia

20

Łatwość konserwacji, naprawy 10

Gwarancja, dostępność części 
zamiennych

10

Razem 100

H2020-EE-2014-2015 / H2020-EE-2015-3-Market Uptake

Umowa finansowania nr 695931 Premium Light-Pro

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszego opracowania spoczywa na jego autorach. Opracowanie nie wyraża opinii Unii Europejskiej. EASME 
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www.energyagency.at

Wielka Brytania
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Niemcy 
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Włochy
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Hiszpania
Ecoserveis
www.ecoserveis.net 
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