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Załącznik nr 1 do SIWZ/ 

do Umowy nr CSIOZ/.../2017 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (zwanych dalej 

„Wyrobami”) do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych (zwanych dalej „Urządzeniami”) dla 

Zamawiającego. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w jednej dostawie, w terminie 

maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, własnym transportem, na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego, Wyroby wymienione w zamieszczonej poniżej tabeli. 

 

Lp. Nazwa urządzenia Nazwa wyrobu Ilość 

Wydajność (liczba 

stron) oryginalnego 

materiału 

eksploatacyjnego 

Kod producenta 

1. OKI ES7470 

Pas transferu 2 szt. 60 000 45381102 

Fuser 2 szt. 60 000 45380003 

Bębny komplet 
4 kpl. (4 

sztuki) 
4x30 000 

1333304, 1333303, 

01333302, 01333301   

Bęben (black) 1 szt. 30 000 1333304 

Tonery komplet 
7 kpl. (4 

sztuki) 
4x11 000 

45396216, 45396215, 

45396214, 45396213   

Toner (black) 10 szt. 11 000 45396216 

2. 
Drukarka OKI 

8800C 
Toner (black) 1 szt. 6 000 43487712 

3. 

Drukarka XEROX 

WORKCENTRE 

7435 

Pas transferu 1 szt. 60 000 604K68536 

Wałek transferowy 

polaryzacji 
1 szt. 25 000 008R13064  

Fuser 1 szt. 200 000 008R13063  

Transfer belt 

cleaner 
2 szt. 25 000 001R00600 

Bębny komplet 
3 kpl. (3x4 

sztuki) 
4x61 000 013R00647 

Tonery komplet 
4 kpl. (4x4 

sztuki) 
4x15 000 

006R01402, 006R01401, 

006R01400, 006R01399 

Toner (black) 4 szt. 25 000 006R01399 

Pojemnik na 

zużyty toner 
4 szt. 40 000 008R13061 

4. 
Kopiarka CANON 

iR 2520 

Bęben (black) 2 szt. 140 000 C-EXV32/33 

Toner (black) 8 szt. 14 500 2785B002 
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Fuser 2 szt. 40 000 FM3-9381 

5. 
Kopiarka CANON 

iR 5185I 

Fuser 1 szt. 100 000 FM3-3779 

Tonery komplet 
1 kpl. (4 

sztuki) 
4x30 000 

0261B002AA, 

0260B002AA, 

0259B002AA, 

0262B002AA 

Toner (black) 1 szt. 26 000 0262B002AA 

6. 
Drukarka 

LEXMARK E360 

Bęben (black) 1 szt. 30 000 E260X22G 

Toner (black) 1 szt. 3 500 E260A11E 

7. 
Drukarka Epson AL-

M200DN 
Toner (black) 2 szt. 2 500 C13S050709  

8. 

Urządzenie 

wielofunkcyjne Oki 

MB461 

Bęben (black) 1 szt. 25 000 44574302 

Toner (black) 1 szt. 7 000 44574802 

9. 

Urządzenie 

wielofunkcyjne 

Xerox Phaser 

3635MFP 

Bęben + toner 

(black) 
4 szt. 10 000 108R00796 

 

 

3. Wymienione w tabeli nazwy firm, typy lub nazwy własne, kody producenta, należy traktować, jako wyznacznik 

właściwości użytkowych oraz minimalnych parametrów jakościowych zamawianych Wyrobów, których 

dotrzymania żąda Zamawiający dla wszystkich Wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia opisanych nazwą 

producenta, marką, typem. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniem równoważnym. Za Wyrób równoważny Zamawiający 

rozumie Wyrób kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony (tj. że równoważne kasety z tonerem nie 

powodują ograniczeń funkcji i możliwości urządzenia oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych 

producenta Urządzenia, pełna kompatybilność z  oprogramowaniem Urządzenia, informowanie o liczbie 

wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera itp.), o parametrach takich samych bądź lepszych (wydajność) 

w stosunku do typu zamawianego wyrobu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), pochodzącego od 

producenta Urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. Wyrób równoważny nie może być wyrobem 

regenerowanym i nie może być poddany procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w 

skład Wyrobów muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, niewchodzące wcześniej 

(pierwotnie) w całości, jak również w części, w skład innych Wyrobów. Wyroby równoważne muszą być zgodnie 

z dyrektywą 2004/108/EC. W  przypadku zaoferowania Wyrobu równoważnego na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek wykazania w treści oferty, że zaoferowane Wyroby do Urządzeń są równoważne w stosunku do 

Wyrobów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Stosowanie Wyrobów nie może 
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powodować uszkodzeń, awarii eksploatowanego Urządzenia oraz wysypywania się tonera z kasety do wnętrza 

Urządzenia. 

5. Zamontowanie i używanie Wyrobów równoważnych nie może spowodować utraty praw gwarancji producenta 

Urządzenia, do którego są przeznaczone.  

6. Wszystkie elementy wchodzące w skład Wyrobów (np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa 

zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica drukująca, toner, atrament, tusz itp.) 

muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, posiadać oryginalne opakowanie z  zabezpieczeniami 

stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). Wyroby muszą być oryginalnie zabezpieczone przez 

producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać 

naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący Wyrób oraz jego wydajność, znak firmowy 

producenta, kod produktu, typ, model urządzenia, do którego Wyrób jest przeznaczony oraz termin ważności. 

Termin ważności Wyrobów w danej partii musi wynosić, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. 

7. Wykonawca gwarantuje jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego 

tekstu czy grafiki, jednakowym nasyceniu barw na całym wydruku, braku szarych/kolorowych smug na nośniku 

w  miejscach nieprzeznaczonych do zadrukowania. 

8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych 

Wyrobów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta Urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej 

wymiany Wyrobu na nowy w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wymiana 

nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 


