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Załącznik nr 2 do IWZ 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

I. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, 

drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.  

II. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Rodzaj i szacunkowa ilość zamówienia została określona przez Zamawiającego w załączniku nr 

1 i nr 2 do formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 di IWZ oraz w warunkach umowy 

(Załącznik nr 3 do IWZ). 

2. Zamawiający zobowiązany jest zgodnie z § 5 ust. 18 umowy nr 451/CRU/2018/WK z dnia 

06.12.2018 r. zawartej z Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. do stosowania w sprzęcie 

komputerowym udostępnionym przez PWPW S.A. oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, w 

szczególności tonerów do drukarek, zalecanych przez producentów sprzętu. W związku z 

powyższym, jak również w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i trwałości nadruków na 

dokumentach dostarczanych Zamawiającemu przez PWPW S.A. dla materiałów eksploatacyjnych 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 poz. 24 Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowych 

produktów oryginalnych, zalecanych przez producentów wymienionych tam urządzeń. 

3. Dla pozostałych materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 i załączniku 

nr 2 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fabrycznie nowych produktów 

równoważnych.  

Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli 

użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego 

producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć 

produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.  

Pod pojęciem produkt równoważny Zamawiający rozumie materiały:  

- kompatybilne z urządzeniami drukującymi, w których będą wykorzystywane,  

- posiadające co najmniej takie same lub wyższe parametry jakościowe i wydajnościowe, co 

materiały zalecane przez producentów urządzeń drukujących (m.in. równomierność pokrycia, 

rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, temperatura przechowywania, kolor i nasycenie 

barw),  

- nie naruszające praw własności intelektualnej i patentów,  

- fabrycznie nowe, pełnowartościowe, nieregenerowane i nieprefabrykowane, wolne od wad 

technicznych, wyprodukowane wyłącznie ze 100% nowych komponentów, posiadające wszelkie 

zabezpieczenia szczelności zbiornika z tonerem oraz dostarczany w oryginalnych opakowaniach 

producenta. 

- których wydajność jest zgodna z normą ISO/IEC 19752 (dot. drukarek laserowych 

monochromatycznych), normą ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 (dot. drukarek atramentowych), normy 

ISO/IEC 19798 (dot. drukarek laserowych), jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego 

zalecanego przez producentów sprzętu. 
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Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty nie używane, nie uszkodzone, 

wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną nazwą 

producenta urządzenia, do którego produkt jest przeznaczony, z symbolem produktu, posiadające 

wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, zabezpieczenia szczelności kaset 

atramentowych oraz zabezpieczenia szczelności innych materiałów eksploatacyjnych, które będą 

spełniały wymogi i parametry wskazane w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do SIWZ i które będą 

mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Produkty muszą być materiałami zalecanymi przez 

producentów urządzeń, do których są przeznaczone lub równoważnymi.  

Na potwierdzenie wymagania dot. wydajności Wykonawca złoży oświadczenie, że materiały 

eksploatacyjne są zgodne z normą ISO/IEC 19752 (dot. drukarek laserowych monochromatycznych), 

normą ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 (dot. drukarek atramentowych), normy ISO/IEC 19798 (dot. 

drukarek laserowych).  

4. Wymaga się aby oferowane Materiały eksploatacyjne posiadały termin przydatności nie krótszy 

niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Wykonawca gwarantuje że zamontowanie i używanie 

dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty gwarancji na 

urządzenia do których są przeznaczone. 

5. Zamawiający nie dopuszcza Materiałów eksploatacyjnych posiadających tzw. pojemności 

startowe. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówionych materiałów 

określonych w załączniku nr 1 i 2, przy czym zwiększenia mogą występować w poszczególnych 

pozycjach nie mogą natomiast wpłynąć na wartość całego zamówienia. 

III. Warunki płatności : Wynagrodzenie płatne przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 

 


