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Z 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa oryginalnych, 

nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych 

dla Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

2. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie towary wyprodukowane od 

podstaw przez producenta danego sprzętu do którego są przeznaczone, nieregenerowane, 

niereprodukowane oraz nie posiadające elementów z recyklingu ani elementów wcześniej 

używanych lub modyfikowanych. 

3. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i 

badania. 

4. Towary muszą być dostarczane do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta z 

widocznym znakiem firmowym producenta, symbolem produktu i terminem przydatności do 

użytku ,posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. 

5. Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych. 

6. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie towary: 

a) kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione tj. równoważne materiały 

eksploatacyjne nie powodujące ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości 

wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, pełną kompatybilność z 

oprogramowaniem urządzenia, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz 

poziomie zużycia tonera. 

b) o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu 

fabrycznie nowego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest 

przeznaczony 

c) nieregenerowane, niereprodukowane oraz nie posiadające elementów z recyklingu ani 

elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 

7. Produkt równoważny winien być określony z nazwy, symbolu, podanej wydajności i 

pojemności, typu modelu sprzętu , do którego materiał jest przeznaczony, znaku firmowego 

producenta. Materiały musza być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób 

gwarantujący,  że produkt nie był używany. 

8. W celu weryfikacji każdego zaoferowanego przez Wykonawcę towaru równoważnego, 

Wykonawca obowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: 

- szczegółowego opisu towaru równoważnego w formie np. stosownych 

certyfikatów/dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych. 

Każdy dokument zawierający opis towaru równoważnego winien  być oznaczony numerem 

zgodnym z pozycją formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego. 

9. Stosowanie produktów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji producenta 

urządzenia, do którego są przeznaczone.. 

10. Wykonawca bierze na siebie całą odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, niezależnie od tego 

czy sprzęt jest objęty gwarancją producenta czy w okresie pogwarancyjnym, spowodowane 

używaniem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. 

11. W przypadku  dostarczenia materiałów równoważnych, których użycie spowoduje uszkodzenie 

urządzenia drukującego Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy sprzętu 

przez autoryzowany serwis. 
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12. Jeżeli na skutek awarii sprzętu wynikłej z winy zastosowania materiałów równoważnych 

Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone 

korzyści Wykonawca w drodze stosownej umowy będzie zobowiązany do przejęcia 

obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji, bez zmiany jej warunków. 

13. W przypadku gdy czas naprawy urządzenia, w wyniku zastosowania materiałów równoważnych 

w autoryzowanym serwisie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca będzie 

zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia urządzenia zastępczego o takich samych lub 

lepszych. parametrach 

 

Lp. 
Materiał 

eksploatacyjny 

Nazwa/Rodzaj urządzenia, w 

którym będzie 

wykorzystywany materiał 

eksploatacyjny 

Symbol materiału 

eksploatacyjnego 

Wydajność materiałów 

eksploatacyjnych 
J.m. Ilość 

1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 

1 Toner Canon 
Urządzenie wielofunkcyjne 
Canon iRC-5030/5035/5235 

kolor czarny 
CEXV29BK 

36 000 stron 
szt. 70 

2 Toner Canon 
Urządzenie wielofunkcyjne 

Canon iRC-5030/5035/5235 

kolor niebieski 

CEXV29C 

27 000 stron 
szt. 45 

3 Toner Canon 
Urządzenie wielofunkcyjne 
Canon iRC-5030/5035/5235 

kolor czerwony 
CEXV29M 

27 000 stron 
szt. 45 

4 Toner Canon 
Urządzenie wielofunkcyjne 

Canon iRC-5030/5035/5235 
kolor żółty CEXV29Y 

27 000 stron 
szt. 45 

5 Toner HP Drukarka CLJ 4700 kolor czarny Q5950A 11 000 stron szt. 4 

6 Toner HP Drukarka CLJ 4700 kolor niebieski Q5951A 10 000 stron szt. 2 

7 Toner HP Drukarka CLJ 4700 kolor żółty Q5952A 10 000 stron szt. 2 

8 Toner HP Drukarka CLJ 4700 kolor czerwony Q5953A 10 000 stron szt. 2 

9 Toner HP Drukarka  LJP 3015 kolor czarny CE255A 6 000  stron szt. 6 

10 Toner HP Drukarka LJ 2410/20/30 kolor czarny Q6511 6 000 stron szt. 1 

11 Toner Canon Fax L-3000/3000iP kolor czarny CRG714 5 000 stron szt. 2 

12 
Toner Drukarka LJP 

3005/M3035MFP/M3027MFP 

kolor czarny HPQ7551A 6 500 stron 
szt. 9 

13 Toner Drukarka LJ5200 kolor czarny HPQ7516A 12 000 stron szt. 1 

14 
Toner Canon Kserokopiarka Canon iR-

1018/1022/1020  
kolor czarny CEXV18 8 400 stron 

szt. 1 

15 
Pojemniki na 

zużyty toner 

Urządzenie wielofunkcyjne 

Canon iRC-5030/5035/5235 

FM3-5945-000 
 

--- szt. 80 

16 Transfer kit Drukarka CP 4700 HPQ7504A 12 000 stron szt. 1 


