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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy oryginalnych, fabrycznie 

nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych 

dla IFJ PAN w Krakowie w okresie obowiązywania umowy. 

Wspólny słownik zamówień:  

30125110-5 toner do drukarek laserowych 

30125100-2 wkłady barwiące 

Przez materiały „oryginalne” rozumie się materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, 

pochodzące od producenta sprzętu (do którego są przeznaczone, do wytworzenia których 

zastosowano wcześniej nie używane części i komponenty (obudowy, dysze, tusz, bębny 

światłoczułe), posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, 

oryginalne opakowanie producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem 

ważności). 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Równoważny artykuł winien być 

określony z nazwy i poprzez podanie producenta. 

Przez produkty równoważne rozumie się „produkt fabrycznie nowy”, do wytworzenia 

którego zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty,  kompatybilny ze 

sprzętem, do którego jest przeznaczony, o parametrach nie gorszych niż produkt 

oryginalny w zakresie pojemności, wydajności i jakości, posiadający wszelkie 

zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Produkt równoważny musi zapewniać 

pełną kompatybilność z urządzeniem, do którego jest przeznaczony, w tym z jego 

oprogramowaniem, tj. ma umożliwiać odczytanie poziomu zużycia materiału 

eksploatacyjnego, informacji na temat ilości wydrukowanych stron na danym materiale 

eksploatacyjnym itp., o ile taką funkcjonalność przewiduje producent urządzenia. 

Wykonawca składający taką ofertę, musi wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania 

i parametry techniczne określone przez  Zamawiającego.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została wstępnie najwyżej oceniona do 

przeprowadzenia testów zaoferowanych materiałów równoważnych w siedzibie 

Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni, licząc od dnia przesłania wezwania. 

Testy odbędą się w obecności upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. 
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Z przeprowadzonych testów zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do testów równoważne materiały eksploatacyjne 

oraz urządzenia, do których mają być przeznaczone.  

Przetestowanie polegać będzie na zainstalowaniu testowanego materiału 

eksploatacyjnego w urządzeniu, sprawdzeniu kompatybilności z urządzeniem (prawidłowe 

wykrycie przez sprzęt, współpraca z programem monitorującym stan zasobników z 

tonerem, czy tuszem) oraz wykonaniu ok. 100 próbnych wydruków dla oceny jego jakości i 

czystości. Jeśli materiały i wydruki nie będą spełniać wymagań jakościowych (tj. 

wysypywanie się tonera, brudzenie wydruków, brak komunikacji z programem 

monitorującym urządzenia, a w przypadku drukarek atramentowych wydrukowany przez 

nią kod nie będzie czytany przez czytnik kodów oraz jakość wydruku na specjalnym 

papierze będzie niezadowalająca), oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią 

SIWZ. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy, którego materiały zostały 

przetestowane, do przeprowadzenia testów materiałów równoważnych zobowiązany 

będzie kolejny Wykonawca, którego oferta została wstępnie najwyżej oceniona i 

spełniający wszystkie warunki udziału w postępowaniu itd.  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty testów, w tym m.in. koszty równoważnych materiałów 

eksploatacyjnych, ich dowozu oraz odbioru, koszty udostępnienia urządzeń oraz papieru 

niezbędnych do przeprowadzenia tych testów.  

 

Dostarczane materiały muszą posiadać minimum 12 miesięczną gwarancję od daty 

dostawy Zamawiającemu. 

Dostarczane materiały muszą być zapakowane w nowe, nienoszące znamion otwierania 

opakowania i posiadać na nich logo producenta, nazwę (typ, symbol) urządzenia do 

którego są przeznaczone, symbol/nazwę produktu, numer katalogowy, opis zawartości, 

termin ważności. 

Opis znajdujący się na opakowaniu musi być sporządzony w języku polskim. 

Wszystkie zaoferowane produkty muszą być zgodne z wymogami Polskich Norm. 

 



Załącznik nr 1 

 

1) Wykaz asortymentu, który będzie zamawianyoraz orientacyjne ilości dostaw w 

okresie objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku nr 2 (formularz oferty) 

do specyfikacji. 

2) Ilości wskazane w załączniku nr 2 (formularz oferty) do specyfikacji są 

wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty i mogą ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) 

w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

3) Ceny jednostkowe podane w kalkulacji cenowej, stanowiącej element formularza 

oferty, są cenami maksymalnymi i nie mogą wzrosnąć w trakcie obowiązywania 

umowy. 

4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wycenili artykuły wymienione w kalkulacji 

cenowej, stanowiącej element formularza oferty, (załącznik nr 2) z należytą 

starannością. 

5) Realizacja każdego zamówienia cząstkowego złożonego za pomocą e-maila lub 

pisemnie przez upoważnioną ze strony Zamawiającego osobę nastąpi do 4 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia. Odbiór zamówienia będzie następował w 

siedzibie Zamawiającego i w godzinach uzgodnionych wcześniejz Zamawiającym. 

6) Wszelkie koszty dostawy, w tym: transportu do siedziby Zamawiającego, 

ubezpieczenia oraz niezbędnych dokumentów (np. instrukcja obsługi, gwarancja, 

certyfikaty) ponosi Wykonawca. 

 

Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej 

jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, 

zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie 

i oznakowanie. 

2) Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego 

wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta 

urządzenia, do którego są przeznaczone. 

3) Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub 

niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań 
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producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany 

produktu na nowy, wolny od wadw terminie 2 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mailem, faksem lub 

pisemnie). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 

4) Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że w przypadku uszkodzeń lub awarii 

urządzenia biurowego Zamawiającego na skutek używania oferowanego 

równoważnego przedmiotu zamówienia, stwierdzonych przez autoryzowany serwis 

producenta, Wykonawca pokryje koszty naprawy tego urządzenia, a w przypadku 

gdyby urządzenie biurowe było na gwarancji i nastąpiłaby utrata gwarancji na 

skutek uszkodzeń lub awarii wynikłych z używania oferowanego równoważnego 

przedmiotu zamówienia, stwierdzonych przez przedstawiciela autoryzowanego 

serwisu gwarancyjnego, podejmie się na czas obowiązywania utraconej gwarancji 

serwisowania urządzenia. 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia comiesięcznego raportu o ilości, 

rodzaju i kwocie dostaw zrealizowanych dla Zamawiającego od początku 

obowiązywania umowy. 

 

 

 


