Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych na potrzeby Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Oferowane tonery, bębny, taśmy, fusery muszą spełniać wszystkie parametry określone poniżej.
Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego do Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego przedmiot zamówienia do poniższych urządzeń o następujących
parametrach:
Canon i-SENSYS MF645Cx
Toner 3025C002 YELLOW CRG-054HYCRG-054HBK
Toner 3026C002 MAGENTA CRG-054HM
Toner 3027C002 CYAN CRG-054HC
Toner 3028C002 BLACK CRG-054HBK

Ilość
4
3
4
12

OKI MC861
Toner MAGENTA (10K) 44059254
Toner YELLOW (10K) 44059253
Toner CYAN (10K) 44059255
Toner BLACK (9,5K) 44059256
Bęben BLACK (20K) 44064012
Bęben CYAN (20K) 44064011
Bęben MAGENTA (20K) 44064010
Bęben YELLOW (20K) 44064009

Ilość
1
1
1
1
1
1
1
1

OKI MC853
Toner YELLOW (7,3K) 45862837
Toner MAGENTA (7,3K) 45862838
Toner CYAN (7,3K) 45862839
Toner BLACK (7K) 45862840
Bęben BLACK (30K) 44844472
Bęben CYAN (30K) 44844471
Bęben MAGENTA (30K) 44844470
Bęben YELLOW (30K) 44844469

Ilość
5
3
6
6
3
2
2
2

HP LaserJet 200 colorMFP M276
Tonery zestaw 3 szt. YELLOW, MAGENTA, CYAN U0SL1AM
Tonery zestaw 2 szt. BLACK CF210XD

Ilość
3
3

OKI Microline 3320
Taśma barwiąca - 09002303

Ilość
10

Brother DCP-9020CDW
Toner BLACK (2,5k) TN241BK
Toner CYAN (2,5k) TN245C
Toner MAGENTA (2,5k) TN245M
Toner YELLOW (2,5k) TN245Y
Pas transmisyjny Brother BU220CL
Zespół grzewczy Brother LY6754001
Bęben drukujący Brother DR241CL
Paper Feeding Kit Brother LY3058001
HP LaserJet 400 M401dne
Toner BLACK - 80A CF280A

Ilość
1
1
1
1
1
1
1
1
Ilość
7

1) Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy handlowej, producenta oraz oznaczenia
(nazwa, numer itp.) oferowanego towaru. Oferowane materiały muszą spełniać wszystkie
parametry określone poniżej oraz muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad.
2) W przypadku stwierdzenia, w trakcie użytkowania dostarczonych materiałów, słabej jakości
druku, mniejszej niż deklarowana wydajność Zamawiający zażąda dostarczenia tonera lub
tuszu zgodnego z jego wymaganiami. Produkt uznany za wadliwy Wykonawca wymieni na
wolny od wad na swój koszt.
3) W przypadku drugiej reklamacji spowodowanej słabą jakością druku oraz mniejszą
wydajnością Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy.
4) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczonego towaru oraz za jego zgodność
z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył materiały eksploatacyjne bez śladów
używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane, niefabrykowane. Wszystkie
elementy wchodzące w skład materiałów (np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca,
listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica drukująca,
toner) muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, niefabrykowane, niewchodzące
wcześniej (pierwotnie) w całości ani części w skład innych materiałów (nieużywane).
6) Materiały eksploatacyjne muszą posiadać znak firmowy producenta, winny być pakowane
w oryginalne opakowania producenta z widocznym logo, opakowanie z zabezpieczeniami
stosowanymi przez danego producenta, symbolem (kodem) produktu oraz winny być
dołączone do nich etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności.
Na opakowaniu ponadto winien być naniesiony opis jednoznacznie identyfikujący produkt,
oraz jego wydajność (pojemność) jak również typ i model sprzętu, do którego materiał jest
przeznaczony. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości) i nieregenerowany
nie uznaje się produktu eksploatowanego wcześniej czy przerabianego, w którym jedynie
został wyczyszczony pojemnik i ponownie uzupełniony czy napełniony lub wyrobu
wykonanego z zastosowaniem używanych elementów. Powinny być zapakowane
w wewnętrzne, szczelne i hermetyczne opakowania zabezpieczające przed wpływami
otoczenia. Dostarczone materiały winny posiadać cechy pierwotnego opakowania.
7) Okres przydatności do użytku dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być
krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy (gwarancja).
8) Dostarczone materiały winny być kompatybilne ze sprzętem, który posiada Zamawiający oraz
zalecane (dedykowane, firmowane) przez producenta sprzętu, który posiada Zamawiający.
9) Zamawiający zezwala na zaoferowanie produktu równoważnego tj. produktu nie
dedykowanego przez producenta posiadanego przez Zamawiającego sprzętu jednakże produkt
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10)

11)

12)

13)

ten musi być w pełni kompatybilny ze sprzętem Zamawiającego spełniającym wszystkie
parametry techniczne i jakościowe co produkt oryginalny dedykowany przez producenta
urządzeń. Do złożonej oferty należy dołączyć opis każdego produktu lub katalog, z którego
wynika, iż zaproponowany przez Wykonawcę produkt, ma takie same cechy jakości,
kompatybilności i wydajności co produkt dedykowany przez producenta sprzętu. Zamawiający
dopuszczając materiały eksploatacyjne równoważne rozumie przez to produkt o takich samych
parametrach lub lepszych (pojemność tonera/wydajność i jakość wydruku) jak produkty
firmowane przez producenta sprzętu, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie, posiadające
właściwe opakowanie i oznakowanie.
Wykonawca oferujący produkty równoważne bierze na siebie odpowiedzialność, za
zamontowanie i używanie materiałów równoważnych nie spowoduje utraty gwarancji
producenta urządzenia. W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca
zobowiązuje się do pokrywania kosztów napraw urządzeń, jeżeli uszkodzenie powstanie
w wyniku stosowania tonera równoważnego dostarczonego przez Wykonawcę (na podstawie
opinii autoryzowanego serwisu producenta, której koszt ponosi Wykonawca).
Produkty równoważne nie mogą naruszać praw patentowych. Wykonawca winien przedstawić
oświadczenie, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych materiałów
eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów materiałów eksploatacyjnych
firmowych przez producenta sprzętu, który posiada Zamawiający.
W przypadku oferowania materiałów równoważnych, które muszą posiadać wydajność
równorzędną z wydajnością tonera produkowanego przez producenta sprzętu, Wykonawca
składa wraz z ofertą kopie certyfikatów potwierdzone za zgodność, oraz raporty z testów
wydajnościowych potwierdzające, że posiadana wydajność jest wynikiem przeprowadzonych
testów zgodnie z normami:
12.1) Certyfikat ISO/ICE 19752 dla wkładów z tonerem do monochromatycznych drukarek
laserowych lub dokument równoważny.
12.2) Certyfikat ISO/ICE 19798 dla wkładów z tonerem do kolorowych drukarek laserowych lub
dokument równoważny.
12.3) Certyfikat ISO/ICE 24711 dla wkładów do drukarek atramentowych lub dokumenty
równoważne.
12.4) Certyfikat ISO/ICE 24712 dla wkładów do drukarek atramentowych lub dokumenty
równoważne.
12.5) Certyfikat ISO 9001 na projektowanie i produkcję lub dokument równoważny.
12.6) Certyfikat ISO 14001 na zarządzanie pro-środowiskowe lub dokument równoważny.
12.7) Karty charakterystyki materiałów eksploatacyjnych lub dokumenty równoważne.
12.8) Opis każdego produktu (karta katalogowa), z którego (z której) wynika, że produkt na
takie same cechy jakości, kompatybilności i wydajności co produkt dedykowany przez
producenta sprzętu lub dokument równoważny.
12.9)Oświadczenie producenta, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych
materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów produktów
dedykowanych przez producenta sprzętu lub dokument równoważny.
12.10) Raporty z testów wydajnościowych zgodnie z normami ISO/ICE 19752 oraz ISO/ICE
19798 muszą być wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowna akredytację w
zakresie badania produktów pod kątem spełnienia powyższych norm.
12.11) Raport z testów przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712
dla wkładów do drukarek atramentowych lub dokumenty równoważne.
12.12) Karty bezpieczeństwa MSDS dla każdego produktu lub dokumenty równoważne.
Po zainstalowaniu produktu w sprzęcie na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą
pojawiać się żadne negatywne komunikaty. W przypadku wystąpienia w/w komunikatów
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Zamawiający zwróci Wykonawcy cały dostarczony asortyment dotyczący materiałów
eksploatacyjnych dotyczących danego urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany
zwróconego asortymentu na nowy, nie powodujący zakłóceń w pracy sprzętu Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zwróconego asortymentu na nowy w terminie
dwóch dni kalendarzowych od daty zwrotu. Dostarczone produkty winny posiadać
wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycia tonera.
14) W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną – na podstawie opinii
autoryzowanego serwisu producenta – będzie użycie dostarczonych przez Wykonawcę
materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w
autoryzowanym serwisie na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych
od daty zgłoszenia uszkodzenia. Na czas wykonania naprawy Wykonawca zabezpiecza
Zamawiającemu sprzęt zastępczy pozwalający bez zakłóceń funkcjonować jednostce
Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego powyżej
lub wywiąże się w sposób nienależyty, Zamawiającemu służyć będzie prawo do zastępczego
dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt wydania opinii stwierdzającej
uszkodzenie urządzenia z winy dostarczonych materiałów eksploatacyjnych ponosi
Wykonawca. W każdorazowej sytuacji stwierdzonej j/w dostawca materiałów
eksploatacyjnych będzie każdorazowo ponosił koszty naprawy sprzętu, którego przyczyną
awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych (na podstawie opinii
autoryzowanego serwisu producenta, której koszt ponosi Wykonawca).
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