
 

 

 

 Załącznik nr  4  

do zaproszenia do składania ofert  

 

Opis przedmiotu zaproszenia do składania ofert część II  

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 

drukujących Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

1. Zamawiający wymaga dostarczenia fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 

drukujących i kserokopiarek wymienionych w załączniku nr 3a do zaproszenia do składania ofert 

lub nowych, równoważnych materiałów eksploatacyjnych w opakowaniach posiadających znak 

firmowy producenta, etykiety identyfikujące dany produkt i zamkniętych hermetycznie przez 

producenta. Materiały eksploatacyjne zostały wymienione w załączniku poprzez wskazanie 

symbolu produktu zalecanego przez producenta danego urządzenia oraz poprzez wskazanie 

konkretnego typu/modelu urządzenia drukującego, do którego określone materiały eksploatacyjne 

są przeznaczone. 

 

2. Za nowe materiały eksploatacyjne Zamawiający uznaje materiały, do wyprodukowania których 

wykorzystane zostały produkty w 100% nowe (w szczególności bęben światłoczuły, listwa 

podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny), materiały nieprefabrykowane, kasety bez śladów 

poprzedniego używania i uszkodzeń, materiały nieregenerowane, opakowane hermetycznie w 

szczelnej folii i nowym opakowaniu kartonowym, nienoszące śladów otwierania, wolne od wad 

technicznych, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt. 

 

3. Za materiały równoważne uważa się materiały kompatybilne ze sprzętem wskazanym przez 

Zamawiającego w załączniku, o takich samych bądź lepszych parametrach fizycznych, 

technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych (tj. temperatura topnienia tonera, 

temperatura utrwalania, pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do 

produktu zalecanego przez producenta danego sprzętu drukującego. Materiały te muszą być 

materiałami fabrycznie nowymi i nieregenerowanymi, pochodzącymi z bieżącej produkcji i 

wytwarzanymi seryjnie. Wykonawcy oferujący materiały eksploatacyjne innego producenta niż 

producent sprzętu, zobowiązani są dołączyć do składanej oferty raporty z testów 

potwierdzających, że posiadana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z 

normami: ISO/IEC 19752 i ISO/IEC 24711 dla kaset i wkładów do drukarek 

monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem kolorowym oraz ISO /IEC 24712 dla 

wkładów z tuszem kolorowym do drukarek, wystawione przez niezależny podmiot posiadający 

stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm. 

 

4. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo 

producenta, nazwę (symbol, typ), numer katalogowy, opis zawartości, okres ważności materiału. 

Zamawiający żąda, aby materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję minimum 12 miesięczną, 

licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

 



 

5. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania materiałów eksploatacyjnych: regenerowanych, 

refabrykowanych oraz uzupełnianych (tzw. reffil). Oferowane produkty nie mogą ograniczać 

pracy programu sprzętu monitorującego stan zasobników z tuszem lub tonerem – takie materiały 

eksploatacyjne nie mogą zostać uznane za równoważne. 

 

6. W przypadku dostarczenia artykułów, których użycie spowoduje uszkodzenie urządzeń, 

potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta sprzętu (ekspertyza 

przeprowadzona na koszt Wykonawcy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych 

uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na swój koszt w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. Na czas naprawy sprzętu Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu do pracy urządzenie o parametrach tożsamych z parametrami urządzenia 

oddanego do naprawy. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia (braku możliwości 

dokonania naprawy) Wykonawca pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia. 

 

7. Podane ilości materiałów eksploatacyjnych są szacunkowe. Wykonawca nie może mieć w 

stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji zamówienia w mniejszym 

zakresie. 

 


