
 

 

Załącznik nr 1  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Kody CPV: 

30125100-2 – wkłady barwiące 

30125110-5 – tonery do drukarek 

laserowych/faksów 30125120-8 – toner do 

fotokopiarek 

30124200-6 – zestawy do fusera 

30124300-7 – bębny do maszyn 

biurowych  

30192300-4 – taśmy barwiące 

30192320-0 – taśmy do drukarek 

30192800-9 – etykiety 

samoprzylepne 

 

 
Przedmiot zamówienia:  
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na rzecz Ośrodka Przetwarzania 
Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz odbiór pojemników po zużytych materiałach 
eksploatacyjnych.  

 

1. Termin realizacji: Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 
lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy. Odbiory pojemników po 
tonerach i tuszach w celu ich utylizacji w ilości i zgodnie z dostarczonym asortymentem będą 
następowały w terminie określonym w zdaniu pierwszym oraz przez kolejnych 6 miesięcy od dnia 
zakończenia dostaw.  

2. Rodzaj, symbol i liczba materiałów eksploatacyjnych jest szczegółowo określony w formularzu 
oferty (załącznik nr 2). Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne 
do wskazanych w formularzu. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca 
zobowiązany jest do wpisania w formularzu oferty nazwy producenta, numeru katalogowego lub 
symbolu oraz określenia, czy produkt spełnia warunki równoważności (wydajność produktu). W 
celu weryfikacji zaoferowanego produktu równoważnego w ofercie, która zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego przedłożyć 
szczegółowy opis produktów równoważnych w formie np. stosownych certyfikatów/ dokumentów 
potwierdzających zgodność parametrów technicznych. Każdy dokument, zawierający opis produktu 
równoważnego winien być oznaczony numerem zgodnym z pozycją z formularza oferty. Przez 
produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt: 

• kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, tj. nie powodujący ograniczeń 
funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanego w warunkach technicznych 
producenta sprzętu, pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia, informowanie 
o poziomie zużycia  tonera i liczbie wydrukowanych stron; 



 

 

• o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu 
fabrycznie nowego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego Produkty 
równoważne muszą posiadać wydajność nie gorszą niż produkowanego przez producenta 
urządzenia, do którego jest przeznaczony. Produkty równoważne muszą posiadać 
wydajność nie gorszą niż wydajność tonera produkowanego przez producenta urządzenia;   

• nieregenerowany i nie poddany procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy 
wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych muszą być wykonane z nowych 
elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku. Zamawiający dopuszcza aby 
obudowa tonera, pochodziła z recyklingu. 

3. Przez  materiały eksploatacyjne  Zamawiający rozumie  materiały fabrycznie  nowe,  nieużywane   
i nieuszkodzone w oryginalnych opakowaniach zamkniętych hermetycznie przez producenta, 
w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania do momentu 
dostawy. 

4. Wykonawca gwarantuje jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/ 

barwieniu drukowanego tekstu/ grafiki, jednakowym nasyceniu barw na całym wydruku, braku 

szarych/ kolorowych smug na nośniku w miejscach nie zadrukowania (100% bieli w miejscach 

niezadrukowanych). 

5. Dostarczone  materiały eksploatacyjne nie mogą powodować uszkodzeń eksploatowanego 

sprzętu, wysypywania się tonera z kasety do wnętrza drukarki. W przeciwnym wypadku –

uszkodzenia/zanieczyszczenia sprzętu na skutek użytkowania dostarczonych materiałów 

eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów naprawy urządzenia 

lub jego wymiany w przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych przez Zamawiającego pojemników po 

tonerach i tuszach w celu ich utylizacji w ilości i zgodnie z asortymentem dostarczonym w 

okresie realizacji zamówienia. Odbiór będzie następował w terminie uzgodnionym przez 

Strony przez cały okres trwania umowy oraz przez 12 miesięcy po jej zakończeniu. Wykonawca 

ma obowiązek wystawić dokument potwierdzający dokonanie utylizacji odebranych 

pojemników po tonerach i tuszach - Kartę Przekazania Odpadu, oraz przekazać go 

Zamawiającemu. Transport i załadunek zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz ich 

utylizacja następować będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i dokonał rozładunku z wniesieniem 

we wskazane miejsce materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego w Warszawie 

przy al. Niepodległości 188b, al. Niepodległości 186 oraz ul. Rychlińskiego 2 i ul. Wiktorskiej 63 

w godzinach 8:30 – 15:30, w dni robocze przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku 

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie za realizację poszczególnych zamówień cząstkowych będzie iloczynem cen 

jednostkowych wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy i ilości dostarczonych materiałów 

eksploatacyjnych.  

9. Zamawiający informuje, iż wskazane ilości materiałów eksploatacyjnych są ilościami 
szacunkowymi. Służą one wyłącznie do porównania ofert oraz nie stanowią ze strony 
Zamawiającego zobowiązania do ich zakupu w   podanych ilościach. 

 

 



 

 

Wykaz załączników: 
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty 
Załącznik nr 3 - wzór Umowy 
Załącznik nr 4 – wzór Protokołu odbioru 


