
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

do postepowania na dostawę materiałów materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 

drukujących użytkowanych w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu oraz Wydziałach 

Zamiejscowych w Lesznie, Pile, Kaliszu, Koninie i Gnieźnie 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę tonerów i tuszy  oraz  innych  materiałów 

eksploatacyjnych (zwanych w dalszej części Materiałami eksploatacyjnymi) do drukarek 

komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych,  kserokopiarek  i  faksów (zwanych dalej 

Urządzeniami drukującymi) użytkowanych w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu oraz 

Wydziałach Zamiejscowych w Lesznie, Pile, Kaliszu, Koninie i Gnieźnie, zgodnie z wykazem 

asortymentowym – opisanym w Tabeli nr 1.  

Zakup i dostawa Materiałów eksploatacyjnych będzie odbywała się sukcesywnie w miarę 

bieżących potrzeb Urzędu. 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Materiały eksploatacyjne - zgodnie  

z zapotrzebowaniem Zamawiającego przesłanego pocztą elektroniczną - własnym transportem 

do siedziby Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19 – w terminie 5 dni 

roboczych od dnia złożenia zamówienia – w dniach od poniedziałek – piątek. 

Wykonawca zobowiązany będzie - w ramach każdej dostawy - do właściwego opakowania, 

załadunku i rozładunku dostarczanych produktów oraz zabezpieczenia ich na czas przewozu, 

aby wydać je Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody, 

powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca. 

Zamawiający - w ramach każdej dostawy -  dokona odbioru Materiałów eksploatacyjnych w 

swojej siedzibie oraz sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym i ilościowym 

na podstawie przesłanego Wykonawcy zapotrzebowania.  

Oferowany Przedmiot zamówienia musi spełnić niżej wymienione wymagania 

Zamawiającego: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania materiałów oryginalnych, bezwzględnie 

w odniesieniu do poz. 27-29 Tabeli nr 1. Za oryginalne tonery, tusze i inne materiały 

eksploatacyjne uznaje się takie, które zostały wyprodukowane lub są zalecane przez 

producentów urządzeń, w których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem 

lub przeróbką, niefałszowane, nieposiadające elementów wcześniej używanych lub 

modyfikowanych oraz dostarczone w opakowaniach stosowanych typowo dla danego 

produktu przez producenta. Pod pojęciem zalecane przez producenta danego 

urządzenia należy rozumieć te materiały eksploatacyjne (np. tusz, toner, materiał 

eksploatacyjny), które producent wymienił na swojej stronie internetowej przy opisie 

urządzenia (drukarki, kserokopiarki itp.) bądź w instrukcji obsługi urządzenia. 

 

2. W odniesieniu do poz. 1-26 Tabeli nr 1 Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do materiałów produkowanych i 

zalecanych przez producentów Urządzeń drukujących użytkowanych przez 

Zamawiającego. Zamawiający pod pojęciem ,,produkt równoważny" rozumie produkt, 



który tak jak produkt/ Materiał eksploatacyjny do urządzeń drukujących zalecanych 

przez producenta Urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego, jest: 

a. fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie  w cyklu 

produkcyjnym zgodnym z normami: ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do 

drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do 

kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych 

oraz pochodzącymi z bieżącej produkcji, wytworzonymi seryjnie w cyklu 

produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami 

równoważnymi;  

b. posiadający nie gorsze parametry eksploatacyjne (m.in. równomierność 

pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność, zakres temperatur przechowania, 

kolor i nasycenie barw) niż produkty dedykowane czy wyprodukowane przez 

producenta Urządzeń drukujących); 

c. którego wydajność jest co najmniej taka, jak materiału zalecanego przez 

producenta urządzeń drukujących; 

d. rozpoznawalny przez Urządzenia drukujące jako prawidłowy i nie wywołujący 

pojawiania się negatywnych komunikat6w na wyświetlaczu urządzenia ani na 

stronach testowych; 

e. kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, tj. że równoważne 

kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości urządzenia 

drukującego oraz zapewniają pełną kompatybilność z jego oprogramowaniem, 

informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera, 

itp.; 

f. który nie ogranicza pełnej współpracy z programem urządzenia drukującego 

monitującym stan zasobnik6w; 

g. który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności  

intelektualnej. 

3. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie mogą w trakcie ich 

użytkowania powodować utrat gwarancji producenta urządzenia, w którym zostaną 

zamontowane czy użyte. Pod pojęciem ,,fabrycznie nowy'' Zamawiający rozumie 

produkty posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, w 

którym ewentualne wysypywanie się proszku - przy zastosowanych rozwiązaniach 

technicznych - nie będzie miało miejsca. Na nowych tonerach wyjętych z opakowania 

(worek, elementy mechaniczne) nie może być śladów proszku. 

 

4. Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, dlatego 

też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany 

wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. Na potwierdzenie tego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

oferty stosowne oświadczenie potwierdzające równoważność oferowanych materiałów 

z oryginalnymi (wzorcowymi), określonymi Tabeli nr 1.  

 

5. Dodatkowo w celu udowodnienia równoważności tuszy i tonerów wykonawca winien 

złożyć dokumenty wydane przez producentów poszczególnych drukarek, w których 

wykorzystywane są tusze i tonery wymienione w formularzu ofertowym, 

potwierdzających odpowiednią jakość oferowanych materiałów równoważnych oraz 

możliwościach stosowania do danej drukarki.  

 



6. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych – Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć  wraz z ofertą (tj. w terminie składania ofert)  do siedziby Zamawiającego 

– po 2 próbki z każdego rodzaju produktu. Zamawiający przeprowadzi testy 

dostarczonych próbek na sprzęcie pracującym w środowisku Zamawiającego pod 

względem sprawdzenia zgodności dostarczonego do testów produktu z ofertą oraz 

wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz 

sprawdzeniu, po włożeniu dostarczonego do testów produktu do Urządzenia 

drukującego, poprawności odczytu informacji w sposób przewidziany przez producenta 

urządzeń drukujących. W przypadku wyniku negatywnego w celu potwierdzenia, test 

zostanie przeprowadzony ponownie, jeden raz, na innym egzemplarzu urządzenia 

drukującego tego samego modelu.  

 

7. Ponadto Zamawiający przeprowadzi testy polegające na ocenie jakości Materiałów 

eksploatacyjnych, w tym na wysypywaniu proszku z tonerów i ocenie jego jakości – do 

oceny może zostać zaproszony w roli eksperta przedstawiciel firmy serwisującej 

Urządzenia drukujące. Zamawiający zastrzega, że w toku prowadzonych testów, próbki 

mogą zostać częściowo lub całkowicie zużyte.  

 

8. Jeśli wynik testu wskaże, że badany produkt równoważny ogranicza lub uniemożliwia 

pełną współpracę ze sprzętem lub oprogramowaniem monitorującym stan materiałów 

eksploatacyjnych, bądź  Zamawiający uzna, że zaoferowane materiały równoważne nie 

spełniają wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia  - oferta zostanie 

odrzucona.  

 

9. Materiały eksploatacyjne  muszą być fabrycznie opakowane w sposób należycie 

chroniący (np. w trakcie transportu) kaset  z tonerem  tj. posiadać  opakowanie  

wewnętrzne,  po wyjęciu jej z opakowania zewnętrznego. Opakowania tonerów, tuszy 

i innych materiałów eksploatacyjnych muszą być oryginalnymi opakowaniami 

producentów tych materiałów, o opakowanie zewnętrzne musi co najmniej zawierać 

następujące informacje: 

a. nazwa (marka ) i widoczne logo producenta danego Materiału eksploatacyjnego   

b. nazwa i symbol tonera, tuszu lub innego Materiału eksploatacyjnego; 

c. nazwa i typ urządzenia do którego dany toner, tusz lub inny Materiał 

eksploatacyjny jest przeznaczony; 

d. informację o wydajności lub pojemności Materiału eksploatacyjnego, 

e. termin przydatności do użytku danego tonera, tuszu lub innego materiału 

eksploatacyjnego nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty zakupu.  

 

10. Dla wszystkich oferowanych Materiałów eksploatacyjnych Wykonawca musi 

zagwarantować odpowiednią jakość wydruku polegającą no równomiernym 

zaczernieniu lub barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe  nasycenie  barw 

na całym  wydruku,  brak  szarych  /  kolorowych  smug na nośniku w miejscach, które 

nie były przeznaczone do zadrukowania (100% bieli w miejscach niezadrukowanych). 

 

11. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do 

niezwłocznej wymiany (w ciągu max. 4 dni roboczych)  dostarczonego Materiału 

eksploatacyjnego na żądanie Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, 

iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega 



od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do 

którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy 

sposób stanu zużycia tuszu lub tonera lub też jest niekompatybilny z urządzeniem, do 

którego był zamówiony.  Wykonawca wymieni materiał, którego żądanie dotyczy na 

materiał wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od 

producenta sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 

Wykonawca będzie rozpatrywał wszelkie reklamacje dotyczące dostarczonych 

materiałów eksploatacyjnych (np. niesprawnych lub nieodpowiednio dostarczonych) na 

własny koszt.  

 

12. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu 

Zamawiającego spowodowane używaniem dostarczonych przez Wykonawcę 

materiałów eksploatacyjnych - okresie obowiązywania umowy jak również po jego 

zakończeniu – w przypadku materiałów eksploatacyjnych, które posiadają jeszcze 

termin przydatności do użytku danego materiału eksploatacyjnego - niezależnie od tego 

czy sprzęt jest objęty gwarancją producenta czy nie.  

Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów naprawy urządzenia  

w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu, jeżeli uszkodzenie urządzenia nastąpi 

w wyniku stosowania i używania materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez 

Wykonawcę oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności do wymiany na własny 

koszt uszkodzonego urządzenia na urządzenie fabrycznie nowe o takich samych lub 

wyższych parametrach i cechach jeżeli okaże się, że naprawa urządzenia zgodnie  

z opinią autoryzowanego serwisu producenta sprzętu będzie niemożliwa.  

 

13. Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki dotyczących oferowanych 

materiałów eksploatacyjnych. 

 

14. Zamawiający wymaga udzielenia 2 letniej gwarancji producenta na oferowane Materiały 

eksploatacyjne.  

 

 

 

 

 


