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Kryteria zamówień 
publicznych dla oświetlenia 
wewnętrznego w sektorze
publicznym i prywatnym

Kryteria zamówień przedstawione w niniejszym doku-
mencie mają na celu wsparcie procesów przetargowych 
na budowę lub modernizację wewnętrznego oświe-
tlenia LED w sektorze usług, z   uwzględnieniem zuży-
cia energii w nowych budynkach, efektywności lamp 
i źródeł światła, stanów gotowości, barwy, trwałości, 
współczynnika wykorzystania mocy kompatybilności, 
migotania, regulacji oświetlenia i utrzymania oraz kosz-
tów cyklu życia. Wszystkie kryteria, w skróconej formie, 
przedstawiono na stronie: 
www.efektywneoswietlenie.pl.

Celem opracowanych kryteriów jest wspieranie za-
mówień publicznych dot. modernizacji oświetlenia 
w  nowych i w istniejących budynkach. Kryteria dotyczą 
zarówno wymagań dla całego systemu oświetlenia,  
jak i wymagań dla jego komponentów.  

Ważne jest aby proces zastosowania technologii oświe-
tlenia LED skupiał się nie tylko na osiągnięciu jak  naj-
większej efektywności energetycznej, ale również 
na  jakości. Technologia LED różni się znacznie od po-
zostałych technologii oświetleniowych i posiada wiele 
innowacyjnych możliwości, np. zastosowanie optymal-
nych opraw, zabudowanie oświetlenia, zastosowanie 

elastycznego sterowania oświetleniem, wybór tempe-
ratury barwowej, zmiana natężenia oświetlenia w ciągu 
dnia, inteligentne oświetlenie i lepsze wykorzystanie 
światła dziennego. Podstawowe parametry są uwzględ-
nione w kryteriach zamówień, natomiast szczegółowe 
informacje  są uwzględnione w specyfikacji projektu 
oświetlenia. Kryteria udzielania zamówień obejmują pa-
rametry takie jak zużycie energii, gęstość mocy, skutecz-
ność dla źródeł światła, gotowość, temperatura barwy 
światła, wskaźnik oddawania barwy, żywotność, kom-
patybilność, migotanie, sterowanie oświetleniem, koszt 
cyklu życia i konserwacja.

Ocena zamówień

Minimalne kryteria i wymogi muszą zostać spełnio-
ne w  każdym przypadku. Wyższą jakość i efektywność 
w   stosunku do minimum można przyznać i ocenić 
za   pomocą systemu punktacji. Oczywiście wybór kry-
teriów udzielenia zamówienia i zastosowanego współ-
czynnika może zależeć od rodzaju projektu, rodzaju bu-
dynku (-ów) czy pomieszczenia. Poniżej przedstawiono 
przykład ważenia kryteriów udzielenia zamówienia.

Unijny projekt PremiumLight-Pro, realizowany w ramach programu Horizon 2020, ukierunkowany jest na wspieranie najlepszych rozwiązań w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej oświetlenia LED (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) w sektorze prywatnym i publicznym.

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu spoczywa na autorach. Nie musi ona odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Ani EASME 
ani Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z wykorzystania informacji w nim zawartych.
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Kryterium Wymaganie Wymóg 
obowiązkowy

Kryterium 
oceny

Efektywność energetyczna

Zapotrzebowanie 
na moc i zużycie 
energii 

Rodzaje budynku i pomieszczeń 
Maksymalna 

wartość 
W/m2

Budynki kultury Sala teatralna
Sala wystawowa
Korytarz

5,8
5,8
5,8

Szpital Sala chorych
Gabinet lekarski
Sala zabiegów

5,6
10,3
10,3

Hotel Pokój
Korytarz

6,4
5,5

Biuro Pojedynczy pokój
Open space
Pokój spotkań
Korytarz

10,3
8,1

10,3
5,9

Restaurant Restauracja
Kawiarnia
Kuchnia restauracji
Kuchnia kawiarni

4,9
2,9
15,5
12,1

Sklepy Sklep spożywczy
Galeria
Salon meblowy

12,3
12,3
9,9

Szkoła Klasa
Pokój nauczycielski
Biblioteka
Sala muzyczna
Laboratorium

9,1
6,2
4,9
8,1
9,1

Budynek sportowy Sala gimnastyczna
Sala fitness
Basen

9,3
5,3
6,0

Parkingi, strefy ruchu 
i inne

Strefa ruchu
Korytarz szpitalny
Klatka schodowa
Budynek gospodarczy
Kuchnia
Łazienka, Prysznic
WC
Przebieralnia
Parking 
Pralnia, suszarnia
Komora chłodnicza
Serwerownia

2,9
5,9
5,9
2,5
4,2
5,0
8,2
4,7
1,2
7,0
2,3
2,8

ü ü

Efektywność lamp 
i źródeł światła

• ≥ 90 lm/W dla lamp bezkierunkowych LED emitujących ≥ 100 lm.
• ≥ 85 lm/W dla lamp kierunkowych LED emitujących ≥ 100 lm.
• ≥ 100 lm/W dla lamp liniowych LED o nominalnej długości  

550 mm do 1 500 mm.
• ≥ 90 lm/W dla małych zintegrowanych lamp LED ze zdalnym 

sterowaniem o strumieniu światła ≥ 100 lm i < 2 500 lm.
• ≥ 105 lm/W dla dużych zintegrowanych lamp LED ze zdalnym 

sterowaniem o strumieniu światła ≥ 2 500 lm i < 50 000 lm.

ü

Zużycie energii 
w trybie 
gotowości

• Informacje o wielkości poboru mocy w trybie gotowości (W)
• Informacje o tym czy w trybie gotowości są zasilane wszystkie elementy 

sterownika i jaki ma to wpływ na życie zasilacza
• Informacje o interoperacyjności (wykorzystaniu otwartego protokołu 

komunikacyjnego).

ü
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Kryterium Wymaganie Wymóg 
obowiązkowy

Kryterium 
oceny

Regulacja 
oświetlenia

• Poinformowanie instalatora o sposobach wykorzystania 
danej przestrzeni i trybie obecności osób wewnątrz, a także  
o specjalnych wymaganiach dotyczących regulacji oświetlenia,  
z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i ochrony.  

• Zawrzeć w umowie zapisy określające wymóg, aby wszystkie regulatory 
i sterowniki oświetlenia działały prawidłowo.

• Dostarczyć wytyczne dla użytkowników, aby mogli prawidłowo 
wykorzystać systemy regulacji i sterowania oświetleniem. 

• Dostarczyć personelowi obsługi niezbędnych informacji, które 
umożliwią mu regulację oświetlenia w razie zmiany przeznaczenia 
lub sposobu użytkowania pomieszczenia.

ü

Jakość oświetlenia i projekt 

Poziom natężenia 
światła

PN-EN 12464-1:2011 ü

Wykorzystanie 
światła dziennego, 
rozświetlenie, 
jednolitość, 
kontrast

Zostanie skierowany i opisany w ofercie. ü

Temperatura 
barwowa, 
tolerancja  
i utrzymanie

Nominalna 
wartość CCT (K)

Tolerancja CCT 
(K) Docelowy Duv Zakres tolerancji 

Duv 

2200 2238 0,0000

0,0044
dla (u’, v’) 

2500 2460 0,0000

2700 2725 0,0000

3000 3045 0,0001

3500 3465 0,0005

4000 3985 0,0010

4500 4503 0,0015

5000 5029 0,0020

5700 5667 0,0025

6500 6532 0,0031

Projekt PremiumLight-Pro rekomenduje aby w zamówieniach wyko-
rzystać jedną z nominalnych wartości CCT prezentowaną w tabeli, 
w połączeniu z tolerancjami Duv 1 i warunkami chromatyczności [1].
Zalecenie dotyczące utrzymania barwy wymaga nieprzekroczenia maksy-
malnej zmiany współrzędnych chromatyczności po 6 000 godzin pracy: 
• Δ u’,v’ (6000 hours) ≤ 0.004.

W porównaniu do metody kroków MacAdama, powyższe wymagania 
NSI są zalecane, ponieważ wymagania są określone dla wszystkich no-
minalnych CCT, a punkty środkowe są określone.

ü

Jeśli oferent chce określić przez kroki MacAdam, zalecenia są następu-
jące:
Wymagania tolerancji kolorów LED:
<= 5 SDCM jako ogólne kryterium
<= 3 SDCM do pracy z zadaniem wizualnym.
Wymagania dotyczące konserwacji kolorów LED na 6000 godzin:
<= 7 SDCM jako ogólne kryterium
<= 5 SDCM do pracy z zadaniem wizualnym.

Wskaźnik 
oddawania barw

• CRI ≥ 80 oraz R9 > 0  jako minimalne kryterium w ogóle.  
• CRI ≥ 90 oraz R9 > 0 do pracy wymagającej dobrej widzialności,  

np. w przychodniach zdrowia, szpitalach, klinikach, muzeach,  
teatrach, a także do pracy związanej z kontrolą i doborem kolorów,  
np. w sklepach z odzieżą.

ü ü

1 Wg. ANSI C78.377: 2015 Specyfikacja tolerancji chromatyczności źródeł LED.
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Kryterium Wymaganie Wymóg 
obowiązkowy

Kryterium 
oceny

Nominalna 
trwałość

Rekomendacje PremiumLight-Pro   dotyczące minimalnego czasu ży-
cia (F80B50, który jest większy niż rząd 2 w [1]) i utrzymania strumienia 
świetlnego dla czasu pracy 6 000h [1]:

Źródło/ oprawa Minimalny czas 
życia  L80B50

Utrzymanie strumienia 
świetlnego, 6000 h

LED bezkierunkowe  
i kierunkowe 20,000

≥ 93,5 % początkowe-
go strumienia

LED liniowe 35,000
≥ 96.2 % początkowe-
go strumienia

Małe zintegrowane oprawy 
LED (<2 500 lm) 40,000

≥ 96,7 % początkowe-
go strumienia

Małe zintegrowane oprawy 
LED (2 500 – 50 000 lm) 50,000

≥ 97.4 % początkowe-
go strumienia

ü ü

Kryterium [1] dotyczące przedwczesnych uszkodzeń wynosi maksymalnie 
5% dla czasu pracy 6 000h. 

Zaleca się również, aby wymagać od producentów dokumentacji 
z raportów badań (w tym ekstrapolacji, aby osiągnąć maksymalny czas 
życia).

Temperatura 
otoczenia i rodzaj 
sterownika

W zależności od zastosowania, PremiumLight-Pro rekomenduje,  
aby rozważać zakup dla znamionowej temperatury otoczenia ta= 30°C, 
ponieważ taka temperatura powietrza może wystąpić latem pod sufitem.

Jeśli chodzi o żywotność całego systemu oświetlenia LED, zaleca się 
ustawienie elementów sterujących tak, aby zapewniały temperaturę 
roboczą poniżej temperatury granicznej jakościowej tq.

Jeśli sterownik jest wymienny, to oferta powinna zawierać informację, 
czy zastosowano sterownik typu SELV (Safety Extra Low Voltage)  
czy NON-SELV. 

ü

Współczynnik mocy  
i zakłócenia 
harmoniczne

LED bezkierunkowe i kierunkowe   < 25 W:  PF > 0.50 
   ≥ 25 W: PF > 0.90
LED liniowe  PF > 0.90 
Małe i duże zintegrowane oprawy LED: PF > 0.90

Dla lamp o mocy >25 W zaleca się ustalenie limitów zakłóceń 
harmonicznych, jak dla sprzętu klasy C w normie IEC 61000-3-2 [1]. 
Limity zakłóceń harmonicznych przedstawiono w tabeli.

Harmoniczna (n)
Maksymalny dopuszczalny harmoniczny prąd 
wyrażony jako procent prądu wejściowego 
przy częstotliwości podstawowej (%)

2 2

3 30% CPF (CPF jest obwodowym współczynnikiem 
mocy) 

5 10

7 7

9 5

11 ≤ n ≤ 39
(tylko nieparzyste 
harmoniczne)

3

ü
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Kryterium Wymaganie Wymóg 
obowiązkowy

Kryterium 
oceny

Migotanie Na podstawie powyższych informacji IEA SSL [1] i IEEE 1789:2015,  
PremiumLight-Pro rekomenduje: 

f: Częstotliwość migotania  
(Hz)

FM: Maksymalna modulacja migotania  
( %)

f ≤ 90Hz FM ≤ (0.025 × f)

90Hz ≤ f ≤ 1250Hz FM ≤ (0.08 × f)

f > 1250Hz Brak wymagań 

Zaleca się również, aby wymagać braku migotania dla wszystkich ważnych 
poziomów ściemniania (np. 50% i 25%).

ü

Olśnienia i świetlne 
bezpieczeństwo 
biologiczne

1   Odnośnie bezpośredniego olśnienia [norma PN-EN 12464-1]:
• Specyfikacja minimalnego kąta ekranowania we wszystkich kierun-

kach w zależności od luminacji lampy. 
• Specyfikacja olśnienia z wykorzystanie wskaźnika UGRL. 

2   Odnośnie uniknięcia olśnienia [1, 42]:
• Kiedy kąt gamma (ɣ) przekracza 60o, luminacja źródła 

światła nie powinna przekraczać 10,000 cd/m2.
3   Odnośnie bezpieczeństwa optycznego – zapewnienie,  

że na ludzkie oko nie jest skierowane nadmierne promieniowanie 
niebieskie, które penetruje układ optyczny oka. To zjawisko zwane jest 
ryzykiem światła niebieskiego.
• Lampy i źródła światła LED należą do grupy ryzyka RG0 lub RG1 

[norma IEC 62471/CIE S009)].

ü

Kompatybilność 
ściemniaczy  
i transformatorów  

W odniesieniu do kompatybilności ściemniaczy, producent powinien:
• Zapewnić adresy internetowe zawierające listę kompatybilnych 

ściemniaczy.
• Dla każdego kompatybilnego ściemniacza, przedstawić listę lamp, któ-

re można regulować i zakres poziomów strumieni światła jaki można 
uzyskać dla danej kombinacji ściemniacz-lampa.

W odniesieniu do działania ściemniaczy zalecane wymogi obejmują:
• Płynny efekt ściemniania do poziomu 30% bez widocznego migota-

nia i słyszalnego szumu. 
• Kiedy ściemniacz jest nastawiony na 100%, wydajność świecenia 

lampy musi wynosić ≥ 90% strumienia światła uzyskiwanego bez 
ściemniacza.

ü

Utrzymanie  
i konserwacja

PremiumLight-Pro rekomenduje:
• LLMF – współczynnik zachowania strumienia świetlnego 
• LMF – współczynnik utrzymania źródła 
• MF – współczynnik zabrudzania oprawy
• Przygotowanie planu konserwacji określającego przedziały czasowe 

pomiędzy czyszczeniem i czynnościami konserwacyjnymi.
Należy rozważyć również:
• Oprawy ze stałym strumieniem świetlnym dla niektórych 

zastosowań
• Zamknięte oprawy LED dla niektórych zastosowań, które mogą praco-

wać w środowisku silnie zapylonym.

ü

Kryteria kosztowe

Koszty w cyklu życia PremiumLight-Pro rekomenduje:
• Stosowanie obliczeń kosztów cyklu życia (LCC) metodą określoną 

przez zamawiającego do porównywania alternatywnych rozwiązań 
systemów oświetleniowych.

ü ü

Koszty inwestycji Należy podać tylko w przypadku, gdy niemożliwe jest obliczenie kosztów 
cyklu życia.

ü
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Kryterium Wymaganie Wymóg 
obowiązkowy

Kryterium 
oceny

Instalacja, eksploatacja, naprawa i recykling

Doświadczenie  
i obowiązki  
kontrahenta

Kontrahent powinien zapewnić, co następuje:

Instalacja
• System oświetleniowy będzie zainstalowany zgodnie  

ze specyfikacją / żądaniami 
• Zostanie przestawiony harmonogram i schemat systemu oświetlenio-

wego z załączonymi fakturami od producenta lub listami przewozowymi
• Zapewnienie dostępu do informacji, aby użytkownik wiedział  

w jaki sposób należy regulować oświetlenie i prowadzić obsługę z po-
mocą personelu technicznego, który powinien samodzielnie realizować 
konieczne regulacje dodatkowe (np. w razie zmiany aranżacji wnętrza).

ü ü

Funkcjonalność 
• Zainstalowany, nowy lub zmodernizowany system oświetleniowy, bę-

dzie działać prawidłowo i nie będzie zużywać więcej energii niż to zostało 
wyszczególnione.

• Czujniki i regulatory zostaną wykalibrowane tak, aby zapewnić wyłącza-
nie oświetlenia przy dostatecznym natężeniu światła dziennego.

• Czujniki obecności zostaną sprawdzone tak, aby wykrywały ruch obiek-
tów w zależności od przeznaczenia.

• Czujniki czasowe niezależne lub czujniki czasowe sterowane kompute-
rowo zostaną wyregulowane tak, aby wyłączały system w prawidłowy 
sposób.

• Jeśli po dokonaniu odbioru część systemu nie będzie spełniać wszystkich 
zapisów specyfikacji i wymagań, to wykonawca przeprowadzi odpowied-
nie korekty i regulacje.

Szkolenie 
• Zamówienie powinno obejmować szkolenie użytkowników, z naciskiem 

na obsługę, sterowanie oświetleniem i konserwację. 

Ocena działania
• Korzystnie będzie, jeśli wykonawca wyposaży instalacje w system po-

miarowy dla identyfikacji błędów i monitorowania czy zużycie energii jest 
zgodne ze specyfikacją.

Dostępność produktu
• Producenci wszystkich już zainstalowanych urządzeń LED mają dostępne 

produkty, co gwarantuje dokonywanie wymiany przez cały okres żywot-
ności instalacji. Najbardziej znani producenci oświetlenia gwarantują do-
stępność produktu w założonym okresie czasu. 

Substancje wzbudzające obawy
Zaleca się, aby producenci nie stosowali substancji wzbudzających obawy 
w swoich produktach. Europejska Agencja Chemiczna współpracuje z WE 
i  państwami członkowskimi UE w zakresie bezpieczeństwa ludzkiego 
zdrowia i środowiska, identyfikując potrzeby zarządzania ryzykiem 
regulacyjnym na poziomie UE, w tym rozporządzenie REACH. W związku 
z tym Duńska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opracowała “Wykaz 
niepożądanych substancji” (LOUS) obejmującą 40 substancji. Lista 
LOUS skierowana jest do  duńskich przedsiębiorstw i służy jako sygnał  
i wytyczne dotyczące substancji, które powinny być wykorzystywane 
przez przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie lub całkowicie zanikać. 
Niektóre duńskie gminy wymagają w swoich zamówieniach, aby żadne 
substancje z listy LOUS nie znalazły się w zamówionych produktach.

Gospodarka odpadami
• Podczas instalowania nowego lub modernizacji istniejącego systemu 

oświetlenia, należy minimalizować ilość odpadów, a wszystkie części 
należy segregować i poddawać utylizacji zgodnie z przepisami dot. 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). 

ü ü
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Wstępna kwalifikacja

Wstępna kwalifikacja firm może obejmować następują-
ce wymagania:
• Przedstawienie referencji realizacji wcześniejszych 

prac o podobnym zakresie (rodzaju i wielkości syste-
mów oświetleniowych), czasy ich realizacji, itp.

• Przedstawienie wyników pomiarów przeprowadzo-
nych przez niezależne laboratoria w celu udokumen-
towania oszczędności energii.

• Przedstawienie sposobu, w jaki dana firma zamierza 
zintegrować proponowane rozwiązanie w istnieją-
cych budynkach.

• Przedstawienie możliwości firmy w zakresie utrzyma-
nia i konserwacji systemu oświetleniowego. 

Ocena ofert - wagi 

Każda złożona oferta powinna spełniać minimalne kry-
teria i wymagania opisane we wcześniejszych podroz-
działach. Propozycje związane z oferowaniem rozwiązań 
o wyższej jakości i efektywności powinny być odpowied-
nio docenione i poddane ewaluacji według przyjętej ska-
li ocen. 

Oczywiście dobór kryteriów w zakresie oferty powyżej 
minimum, a także sposób ich oceny i porównań, zale-
żą od rodzaju projektu, rodzaju budynku i przeznaczenia 
pomieszczeń. 
 

Kryterium oceny Waga [ %]

Koszt 

Koszty w cyklu życia (LCC) 30

Efektywność energetyczna

Zapotrzebowanie na moc i zużycie 
energii 20

Jakość oświetlenia i projekt

Oddawanie barw 10

Trwałość 15

Regulacja i sterowanie 
oświetleniem (zależnie  
od oferowanych dodatkowych 
możliwości)

5

Instalacja, eksploatacja, utrzymanie, naprawy,  
recykling

Szkolenie u kontrahenta 10

Gwarancje i dostępność części 
zamiennych 10

Razem 100
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PremiumLight-Pro Konsorcjum:

Austria
Austrian Energy Agency
www.energyagency.at

Wielka Brytania
Energy Saving Trust
www.energysavingtrust.org.uk

Polska
FEWE, Polish Foundation for Energy 
Efficiency, www.fewe.pl

Niemcy 
co2online gGmbH
www.co2online.de

Włochy
Politecnico Milano
www.energia.polimi.it 

Hiszpania
Ecoserveis
www.ecoserveis.net 

Czechy
SEVEn, The Energy Efficiency Center
www.svn.cz

Dania
Energy piano

Portugalia
Institute for Systems and Robotics, 
University of Coimbra

O projekcie PremiumLight-Pro
Unijny projekt PremiumLight-Pro, realizowany w ramach programu Horizon 2020, ukierunkowany jest na wspieranie 
najlepszych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej oświetlenia LED (zarówno wewnętrznego,  
jak i zewnętrznego) w sektorze prywatnym i publicznym. 
Zadaniem projektu jest dostarczenie narzędzi nakierowanych na efektywne wdrażanie energooszczędnych systemów 
oświetleniowych nowej generacji. Działania realizowane w ramach projektu to m.in.:

• Opracowanie kryteriów dla „zielonych zamówień” oraz wytycznych dla projektowania instalacji
• Opracowanie poradników dla oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
• Ustanowienie ośrodka informacyjnego
• Określenie i spopularyzowanie najlepszych przykładów zrealizowanych projektów oświetleniowych
• Wypracowanie indywidualnych narzędzi i bazy danych produktów
• Opracowanie i wdrażanie kursów edukacyjnych dla projektantów, architektów, instalatorów i konsultantów.

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju energooszczędnego oświetlenia w kontekście polityki na szczeblu unijnym,  
w tym we wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie ekoprojektu i etykietowania, dyrektywy EPBD i innych in-
strumentów. Szczegółowe informacje znajdują się na portalu www.premiumlightpro.eu  (strona unijna)  
oraz www.efektywneoswietlenie.pl (strona polska).
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