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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do 
urządzeń biurowych na potrzeby MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie w następującym 
asortymencie i ilości: 

 
Lp. Asortyment J.m. Ilość 

1 Toner do drukarki HP LJ 1606 DN (CE278A) szt. 6 

2 Toner do drukarki HP LJ M12W (CF279A) szt. 2 

3 Toner do drukarki HP LJ Pro M201DW (CF283A) szt. 4 

4 Toner do drukarki HP LJ Pro M203DN (CF230A) szt. 3 

5 Toner do drukarki HP LJ Pro400 Color M451DN BLACK (CE410A) szt. 2 

6 Toner do drukarki HP LJ Pro400 Color M451DN YELLOW (CE412A) szt. 1 

7 Toner do drukarki HP LJ Pro400 Color M451DN MAGENTA (CE413A) szt. 1 

8 Toner do drukarki LEXMARK B2338DW (B232000) szt. 7 

9 Toner do drukarki HP Color Laser JET M553 BLACK (CF360A) szt. 2 

10 Toner do drukarki HP Color Laser JET M553 CYAN (CF361A) szt. 2 

11 Toner do drukarki HP Color Laser JET M553 YELLOW (CF362A) szt. 2 

12 Toner do drukarki HP Color Laser JET M553 MAGENTA (CF363A) szt. 2 

13 Toner do kserokopiarki GESTETNER DSm 615 (TYP 1230D) szt. 2 

14 
Tusz do urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER MFC-J6920DW 
BLACK (LC123BK) 

szt. 2 

15 
Tusz do urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER MFC-J6920DW 
CYAN (LC123C) 

szt. 2 

16 
Tusz do urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER MFC-J6920DW 
MAGENTA (LC123M) 

szt. 1 

17 
Tusz do urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER MFC-J6920DW 
YELLOW (LC123Y) 

szt. 1 

18 Tusz do drukarki EPSON L130 BLACK (C13T66414) szt. 1 

19 Tusz do drukarki EPSON L130 CYAN (C13T66424) szt. 1 

20 Tusz do drukarki EPSON L130 MAGENTA (C13T66434) szt. 1 

21 Tusz do drukarki EPSON L130 YELLOW (C13T66444) szt. 1 

 
1. Dostarczane materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie nowe. Fabrycznie nowy 

oznacza produkt nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nienapełniany 
powtórnie, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych – 
nienaruszający praw patentowych tonerów i tuszy oryginalnych producentów drukarek 
i urządzeń wielofunkcyjnych, opatrzony znakiem firmowym producenta, w oryginalnym 
opakowaniu producenta z widoczną nazwą producenta urządzenia, do którego 
przeznaczony jest produkt, z symbolem produktu, datą produkcji i terminem przydatności 
do użycia, posiadający wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem 
i tuszem. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie 
wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem (tzw. regenerowany). 

2. Dostarczane materiały eksploatacyjne powinny być w pełni kompatybilne z urządzeniami 
Zamawiającego określonymi w powyższej tabeli, których stosowanie nie spowoduje 
uszkodzenia tych urządzeń oraz gwarantuje dobrą jakość wydruku oraz nie mogą 
ograniczać pełnej współpracy z programem urządzenia monitorującym stan zasobników 
z tuszem lub tonerem. 

3. Materiały eksploatacyjne muszą być produktami zalecanymi przez producentów 
urządzeń, do których są przeznaczone lub równoważnymi. 

4. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt, który nie jest 
wyprodukowany przez producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony 
i spełnia jednocześnie następujące wymagania: 
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1) jest kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamawiany, 
2) jest fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, 

wytworzony seryjnie zgodnie z normą ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2005 lub 
normami równoważnymi, 

3) jest opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania oraz uszkodzeń 
zewnętrznych, z widoczną nazwą producenta oraz nazwą urządzenia, do którego 
produkt jest przeznaczony, symbolem produktu i datą produkcji, posiadający wszelkie 
zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem i tuszem, 

4) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (dla tonerów 
monochromatycznych), ISO/IEC 19798 (dla wkładów do drukarek kolorowych), 
ISO/IEC 24711 (dla wkładów z atramentem w kolorze czarnym – tuszy) oraz ISO/IEC 
24712 (dla tuszy kolorowych) jest co najmniej taka, jak dla materiału oryginalnego 
zalecanego przez producenta sprzętu, 

5) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany 
przez producenta sprzętu, niedopuszczalne jest w szczególności rozlewanie liter, 
przerywanie ciągłości tekstu lub rysunku, nienaturalna kolorystyka,  

6) który nie powoduje awarii urządzenia, do którego jest przeznaczony i nie ogranicza 
pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem 
lub tonerem, w których zastosowano toner lub tusz do pracy z danym urządzeniem, 

7) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa 
podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, 

8) w którym zastosowano toner lub tusz dopasowany z danym urządzeniem. 
5. Urządzenia wymienione w pozycjach od 9 do 21 są na gwarancji. Zamawiający 

wymaga dostarczenia do tych urządzeń oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o tym musi 

znaleźć się w formularzu cenowym – w kolumnie B. Wykonawca zobowiązany jest 
poddać: 
- nazwę producenta, 
- kod produktu nadany przez producenta, 
- wydajność. 

7. W przypadku dostarczenia materiałów innych niż określone w zamówieniu lub 
posiadających wady fizyczne albo ilościowe, niekompletnych albo posiadających ślady 
zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo ich zwrotu w ciągu 7 dni 
od daty stwierdzenia wady, a Wykonawca jest obowiązany do dostawy materiałów 
wolnych od wad w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wad na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zarówno zwrot, jak i dostarczenie towaru 
niewadliwego). 

8. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na materiały eksploatacyjne wynosiła 12 miesięcy 
licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego. Nie ogranicza to dłuższych gwarancji 
udzielanych przez producenta. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru bez wad 
materiałów przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków 
gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca wymaga szczególnego trybu 
zgłaszania reklamacji, to powinien określić to w kartach gwarancyjnych. W razie 
niewystawienia przez Wykonawcę odrębnego dokumentu gwarancji, wyłączną podstawą 
jej udzielenia stanowić będzie zamówienie przesłane przez Zamawiającego drogą 
mailową. 

9. Wykonawca oferując równoważne materiały eksploatacyjne zobowiązuje się do: 
1) poniesienia odpowiedzialności za wszelkie usterki wynikające z zastosowania tych 

materiałów, 
2) usunięcia na swój koszt wszelkich usterek urządzeń wynikających z eksploatacji 

zaoferowanych materiałów równoważnych w terminie 5 dni roboczych od momentu 
zgłoszenia (drogą mailową) przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy, 
włącznie z wymianą urządzenia lub zwrotem kosztów naprawy urządzenia w 
autoryzowanym serwisie producenta sprzętu. Przez dni robocze należy rozumieć dni 
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od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających w tych dniach dni ustawowo 
wolnych od pracy), 

3) wymiany w okresie gwarancji na swój koszt dostarczonego materiału równoważnego 
na materiał spełniający wymagania Zamawiającego, np. pochodzący od producenta 
urządzenia, bez zmiany ceny jeżeli stwierdzone zostanie, że parametry techniczno-
jakościowe (np. jakość, wydajność, niezawodność, itp.) dostarczonych materiałów 
odbiega na niekorzyść od parametrów materiału określonego jako oryginalnego lub 
jeśli dostarczony materiał bezpośrednio wpływa na wadliwą pracę urządzenia (np. 
niewłaściwa sygnalizacja zużycia tuszu lub tonera lub jej brak) w terminie 5 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia (drogą mailową) przez Zamawiającego 
konieczności wymiany. Wszelkie koszty wymiany wadliwego materiału 
eksploatacyjnego, dostarczenia wyrobu wolnego od wad do Zamawiającego pokrywa 
Wykonawca. 

10. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór z siedziby Zamawiającego, 
tj. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, zużytych w toku eksploatacji i dostarczonych przez 
Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie trwania 
gwarancji (tj. w ciągu 12 miesięcy od dnia dostawy) na własny koszt zgodnie z ustawą 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) 
i ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1893 ze zm.) na podstawie 
zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia i potwierdzony protokołem odbioru przez strony. Przez dni robocze należy 
rozumieć dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających w tych dniach dni 
ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający nie gwarantuje odbioru zużytych materiałów 
eksploatacyjnych w ilości równej ilości dostarczonych materiałów. 

11. Miejsce i termin dostawy: 
a) do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, 
b) jednorazowo w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, 
c) Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić koszty transportu, rozładunku oraz 

wniesienia materiałów do wskazanego pomieszczenia. 
12. Płatność – 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Jako dzień dokonania 

płatności przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 
 

 


