
Załącznik nr 1 do siwz 
 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek  
i kopiarek (tonery, tusze, bębny) na potrzeby Sądu Rejonowego w Chełmie. Materiały 
eksploatacyjne będą dostarczane partiami (w formie zamówień cząstkowych) w 
zależności od potrzeb Zamawiającego.  

2. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  
30192113-6 Wkłady drukujące,  
30125110-5 Tonery do drukarek laserowych/faksów. 

3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych opisanych w SIWZ 
z wyłączeniem materiałów do urządzeń które objęte są gwarancją ze względu na 
wymagania producenta tych urządzeń.  
Oferowane materiały eksploatacyjne mają być nowe, sprawne technicznie, bezpieczne, 
kompletne i gotowe do pracy.  

4. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych 
opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy oraz nazwy producenta produktu 
równoważnego w kolumnie „e” we wzorze formularza cenowego (załącznik nr 3 do 
SIWZ) oraz wypełnienie kolumny „f” Oryginał (zalecany przez producenta) czy produkt 
równoważny a także dołączenie do oferty opisu ze szczegółową specyfikacją, z której 
w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny 
posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż określone przez 
Zamawiającego: 
a)  nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, 
b)  jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta 

sprzętu, 
c)  posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, 
d)  pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla 

produktów oryginalnych, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, 
ISO/IEC 19798 (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów –
testów). 

 
Wymagania Zamawiającego dotyczące zamawianych materiałów eksploatacyjnych 

oraz zasad odbioru kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych 
dostarczonych przez Wykonawcę 

 
1. Ilekroć w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe lub pochodzenie, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  

2. W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych, zgodnie z 
art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez 
niego materiały eksploatacyjne spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.  

3. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt o 
parametrach nie gorszych niż wskazane oraz: 
a)  fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, 

wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 
14001 lub normami równoważnymi (do oferty wymagane jest dołączenie 
stosownych dokumentów), 

b)  opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz 
używania, 



c)  którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do 
drukarek  
monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych 
drukarek laserowych, oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co 
najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, 

d)  który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany 
przez producenta sprzętu, 

e)  który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan 
zasobników z tuszem lub tonerem 

f)  który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności 
intelektualnej, 

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

h)  w którym zastosowano toner/ tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem. 
4.  Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na cały okres użytkowania 

materiału eksploatacyjnego, aż do momentu wyczerpania ładunku barwiącego 
5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu 

spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.  
6.  W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje 

uszkodzenie urządzenia drukującego, potwierdzone przez przedstawiciela 
autoryzowanego serwisu producenta urządzeń - Wykonawca zobowiązany będzie do 
usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta urządzeń na swój 
koszt w terminie 7 dni od daty telefonicznego potwierdzonego faksem lub pisemnie 
zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego oraz do zwrotu kosztów związanych z 
wydaniem opinii/ekspertyzy.  

7.  W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 6 przekroczy 3 
dni robocze, na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 
czas naprawy urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach i 
funkcjonalności na koszt Wykonawcy.  

8.  W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego z przyczyn, o których 
mowa w ust. 6 (braku możliwości dokonania naprawy) Wykonawca zobowiązany 
będzie do dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych 
parametrach (standardzie i funkcjonalności) lub zwrotu kosztów brutto zakupu  
nowego urządzenia takiego samego lub innego o takim samym lub nie gorszym 
standardzie i funkcjonalności oraz takich samych parametrach lub parametrach 
lepszych. 

9.  W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez 
wysypujący się wkład barwiący, Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania 
urządzeń w budynku Zamawiającego, w którym to urządzenie jest eksploatowane, na 
własny koszt w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać materiały eksploatacyjne spełniające 
wymagania Zamawiającego. Ponadto powinny one być zgodne z tymi, które 
Wykonawca zaoferował. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił w 
formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) kolumny dotyczące oryginalności ew 
zamienników. 
Opisy zamieszczone przez Wykonawców w ww. kolumnach traktowane będą jako 
deklaracja (oświadczenie) Wykonawcy dotycząca dostarczanych przez niego 
materiałów eksploatacyjnych, a także będą służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, 
czy dostarczone przez wybranego Wykonawcę materiały eksploatacyjne są zgodne z 
zaoferowanymi.  

11. Dostarczane w ramach Umowy materiały eksploatacyjne muszą posiadać na 
opakowaniach zewnętrznych:  



informację o producencie, nazwę (symbol) materiału eksploatacyjnego, opis 
zawartości, wskazanie urządzenia/urządzeń do jakiego/jakich dany materiał 
eksploatacyjny jest przeznaczony.  

12. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany 
będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami –w formie zamówień 
cząstkowych, stosownie do potrzeb Zamawiającego.  
Wielkość i termin dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie 
wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która przesłana będzie 
Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  
Dostawy częściowe należy realizować najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od 
momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

13.  Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych do 
miejsca każdorazowo wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt.  

14. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru kaset po zużytych materiałach 
eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę z magazynów sądów 
uczestniczących w postępowaniu, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

15. Przedmiotem zamówienia są materiały eksploatacyjne (tusze i tonery do drukarek, 
kserokopiarek) wymienione poniżej: 

  

Lp. 

Typ urządzenia, 
do którego Wykonawca 

zobowiązany jest zaoferować 
materiały eksploatacyjne 

Symbol materiału 
eksploatacyjnego 
zalecanego przez 

producenta 
urządzenia 

Wymagana minimalna 
wydajność tonera liczona 
dla standardowych stron 

formatu A4 (zgodnie z 
normą ISO/IEC 19752 (lub 
równoważną normą) dla 

tonerów do drukarek 
monochromatycznych) / 

minimalna wydajność 
bębna 

J.m. Ilość 

1. 
Toner do drukarki HP 

LaserJet 1020A 
Q2612A 2000 str. szt. 350 

2. 
Toner do drukarki HP 

LaserJet 4250 
Q5942X 20000 str szt. 1 

3. 
Toner do drukarki HP LaseJet 

2400 
Q6511A 6000 str. Szt. 1 

4. 
Toner do drukarki Brother 

5270 
TN 3170 7000 str. Szt. 10 

5. 
Toner do drukarki HP 

LaserJet 2015 
Q7553X 7000 str. Szt. 40 

6. 

Toner do kserokopiarki 

SHARP AR 203E 
AR-168T 6500 str. Szt. 1 

7. 

Toner do kserokopiarki 

SHARP AR 5316E 
AR-016T 16000 str. Szt. 6 

8. 

Toner do kserokopiarki 

Canon iR 1210 
C-EXV7 5000 str. szt. 2 

9. 

Toner do kserokopiarki 

Canon iR 1024i 
C-EXV18 5000 str. szt. 3 



10. 

Toner do kserokopiarki 

SHARP AR 5618 
MX235GT 16000 str. Szt. 5 

11. 

Folia do faxu Panasonic KX 

FC 228PD 
KX-FA 52   Szt. 15 

12. 

Toner Panasonic KX-MB 

2000 / 2010 / 2025 / 2030 

Black ORYGINALNY 

KX-FAT411E 2000 str. Szt. 3 

13. 

modul-bebna- panasonic-

kx-mb- 2000-2010-2025- 

2030-bl/ 

KX-FAD412E 6000 str. Szt. 2 

14. toner drukarki oki B6500 oki 09004462 22000 str. Szt. 10 

15. Bęben DR 3100 25000 str. szt. 2 

16. Toner drukarki oki B430d oki 43979202 7000 str. szt. 1 

17. Intermec Easy Coder PD41 
Etykiety 

samoprzylepne 

ilość etykiet w 1 rolce - 2500 szt., 

o rozmiarze 80mm x 50mm. 
Szt. 20 

18. Intermec Easy Coder PD41 
Taśma 

termotransferowa 

1 rolka taśmy o dł. 450m 

powinna wystarczyć do 

zadrukowania ok. 8600 szt. 

etykiet o wys. 50mm. 

Szt. 20 

19. 
Toner do LaserJet 2055DN  

– objęty gwarancją 
CE505X 6500 str. Szt. 50 

20. 
Toner do HP LaserJet P1102 

– objęty gwarancją 
CE285A 1600 str. Szt. 20 

21. 
Toner do HP LaserJet P1566 

– objęty gwarancją 
CE278A 2100 str. Szt. 30 

22. 
Toner do kserokopiarki 

Panasonic MB300 
DQTCBOO8X 8000 str. szt. 3 

23. 
Bęben do kserokopiarki 

Panasonic MB300 
DQ-DCB020X 20000 str. szt. 1 

24. Toner do Brother 4040cn TN-135BK 5000 str. Szt. 1 

25. Toner do Brother 4040cn TN-135C 4000 str. Szt. 1 

26. Toner do Brother 4040cn TN-135M 4000 str. Szt. 1 

27. Toner do Brother 4040cn TN-135Y 4000 str. Szt. 1 

28. Toner do PanasonicKXFL613 KXFA83X 2500 str. Szt. 1 

29. 

Bęben do 

PanasonicKXFL613 
KXFA84X 10000 str. szt. 1 



30. 
Tusz do Canon ix 6550 

– objęty gwarancją 
CLI-526BK 400 str. szt. 120 

31. 
Tusz do Canon ix 6550 

– objęty gwarancją 
CLI-526C 400 str. Szt. 20 

32. 
Tusz do Canon ix 6550 

– objęty gwarancją 
CLI-526M 400 str. Szt. 20 

33. 
Tusz do Canon ix 6550 

– objęty gwarancją 
CLI-526Y 400 str. Szt. 20 

34. 
Tusz do Canon ix 6550 

– objęty gwarancją 
CLI-526CMY 1500 str. Szt. 100 

35. 

Etykiety termotransferowe 

samoprzylepne folia 

50x30mm do drukarki Zebra 

TLP 2824 Plus 

800132-202 2000 szt. Szt. 10 

36. 

Taśma termotransferowa 

żywiczna czarna 57x74m do 

drukarki Zebra TLP 2824 Plus 

    szt. 10 

37. 

Toner do kserokopiarki 

Sharp MXB 200 
MXB20GT1 10000 str (8000str) szt. 3 

38. 
Toner do drukarki Canon ix 

6550 
PGI-525 PGBK 350 str. Szt. 120 

39. 

Toner do drukarki Lexmark 

Ms 410dn 

– objęty gwarancją 

502X 10000 str. Szt. 20 

40. 

Toner do drukarki Lexmark 

Ms 410dn(bęben) 

– objęty gwarancją 

500Z 

(50F0Z00) 
60000 str. Szt. 5 

41. 

Toner do kserokopiarki 

Konica Minolta BizHub 363 
– objęty gwarancją 

TN-414 25000 str. Szt. 8 

42. 

Toner do kserokopiarki 

Konica Minolta BizHub 

363(developer DV411) 
– objęty gwarancją 

DV 411 

(A202550) 
110000 str. Szt. 2 

43. 

Toner do   kserokopiarki 

Canon iR 2520 
CEXV33 14600 str. szt. 5 

44. 

Toner do drukarki Lexmark 

Ms 310dn(bęben) 

– objęty gwarancją 

500ZA 60000 str. szt. 4 

45. 
toner do faksu RICOH 1195L 
– objęty gwarancją 

431147 2600 str. szt. 6 

46. 
toner do drukarki hp 3015dn 

– objęty gwarancją 
55X 12000 str. szt. 3 



47. 

Toner do drukarki Lexmark 

Ms 310dn 

– objęty gwarancją 

502H 5000 str. Szt. 30 

 
 
Uwaga – jednostka miary „szt.”–oznacza fizyczną ilość sztuk tonerów bez względu na 
sposób pakowania. 


