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                     Wrocław, 31 grudnia 2018 r. 

 

VADEMECUM 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia lub Zapytanie Ofertowe 

WZÓR - PROPOZYCJA 

(Kolejność punktów jest nieprzypadkowa) 

 

1.  ZAMAWIAJĄCY: 

  Nazwa, adres, telefon, fax, mail, www, NIP, Regon, osoba kontaktowa. 

 

2.  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 

  Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących. 

 

3.  TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

  Data i godzina, adres gdy pisemnie, mail gdy elektronicznie. 

 

4.  TERMIN REALIZACJI, MIEJSCA REALIZACJI: 

  Do dnia, dni, miesięcy, lat; adresy. 

 

5.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

  Materiały eksploatacyjne, tzw. oryginalne, tj. autoryzowane przez producenta urządzeń 

drukujących lub materiały równoważne o parametrach jakościowych, wydajnościowych i 

funkcjonalnych, porównywalnych z materiałami tzw. oryginalnymi. 

 

6.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MAT. tzw. ORYGINALNYCH: 

  Nieprzeterminowane + 1 rok. 
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7.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MAT. RÓWNOWAŻNYCH: 

  -  Nieprzeterminowane + 1 rok 

  -  Marka produktu/producenta, kod produktu 

         -   Wyprodukowane w całości z części i podzespołów nowych lub w procesie      

              refabrykacji/remanufactured, z wykorzystaniem pełnowartościowych części  

              i podzespołów z ekologicznego odzysku, w szczególności z tworzyw sztucznych 

  -   Deklaracja Zgodności Producenta (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia     

      19 lutego 2013 r. dot. wymagania dokumentów potwierdzających równoważność) 

  -  Pozytywne referencje, wystawione w ciągu ostatnich 3 lat, przez co najmniej 

   5 instytucji publicznych; 

  - Zobowiązanie oferenta/dostawcy do bezpłatnego usunięcia usterki urządzenia, jeśli 

   spowodowana będzie przez materiał równoważny, co musi być stwierdzone  komi-

   syjnie, przy udziale przedstawiciela oferenta/dostawcy; 

  - Materiały równoważne nie mogą naruszać praw patentowych producentów tzw.  

   materiałów oryginalnych. 

 

8.  KRYTERIA OCENY OFERT: 

 a) wariant nr 1 

  50% - cena 

  20% - materiały równoważne, ekologiczne (refabrykowane/remanufactured) 

  20% - materiały tzw. oryginalne, autoryzowane przed producentów urządzeń 

    5% - okres gwarancji 

    5% - inne indywidualne wymagania Zamawiającego 
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 b) wariant 2 

  80% - cena 

  20% - materiały równoważne, ekologiczne (refabrykowane/remanufactured) 

 

 c) wariant 3 

  100% - cena 

 

9.  CZAS REALIZACJI DOSTAW SUKCESYWNYCH: 

  Ilość dni. 

 

10. CZAS ROZPATRZENIA REKLAMACJI: 

  Ilość dni. 

 

11. TERMIN  PŁATNOŚCI:   

  Ilość dni. 

 

12. WYMAGANIA  FORMALNE  WOBEC  OFERENTA: 

  Zaświadczenie o działalności, REGON, NIP i inne. 

 

  Tak opracowane Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia lub Zapytania 

Ofertowe uwzględniające wymienione powyżej zasadnicze punkty, zapewniają: 

  a) czytelność, przejrzystość, uproszczenie dokumentów i procedur 

  b) bezpieczeństwo techniczno-organizacyjne Zamawiających 

  c) gwarancję racjonalnego wykorzystania środków publicznych 

  d) generowanie oszczędności środków publicznych 

  e) uwzględnianie aspektu ekologicznego, w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia   

         środowiska naturalnego tworzywami sztucznymi 

  f)  przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, w stosunku do podmiotów i produktów 
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  g) unowocześnienie dokumentów i procedur 

* * * * * 

  Dla porównania, podajemy typowy przykład opisu warunków powielany w wielu 

SIWZ, który traktujemy jako ANTY-WZÓR (do porównania): 

 

 (7.) SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MAT. RÓNOWAŻNYCH: 

  - muszą być w 100% nowe, zapakowane w nieuszkodzone pudełka, wewnątrz  

            zabezpieczone w światłochronne worki plastikowe           

           -do produkcji nie mogą być użyte żadne części z odzysku, włącznie z obudową 

            plastikową lub pojemnikiem plastikowym  

           - bębny światłoczułe, wałki, listwy czyszczące, listwy podające, listwy uszczelniające  

        muszą być fabrycznie nowe 

  - nie mogą powodować powstania smug, pasów i  kropek na wydrukach 

  - nie mogą się wysypywać/wylewać do wnętrza urządzenia 

  - muszą być wyposażone w elektroniczne chipy, pozwalające na komunikowanie się z 

    urządzeniem oraz monitorowanie stopnia zużycia materiału 

  - nie mogą powodować zacięcia papieru lub przedwczesnego zużycia podzespołów  

    urządzeń drukujących 

  - wydruki nie mogą się rozmazywać podczas dotyku 

  - nie mogą powodować głośnej pracy urządzenie w czasie drukowania 

  - na opakowaniach muszą być wyszczególnione wszystkie modele urządzeń, z którymi 

    dany materiał jest kompatybilny 

  - w przypadku materiałów do urządzeń kolorowych, na opakowaniach i materiałach  

    muszą  znajdować się identyfikatory kolorów 

  - dla każdego materiału z osobna należy przedstawić: 

  a)  raporty z testów wydajności, przeprowadzone wg norm ISO/IEC 19752, 19798,  

               24711,24712, przez niezależny od producenta, uprawniony podmiot kontrolny 
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  b) karty Charakterystyki Bezpieczeństwa Produktu (Material Safty Data Sheet) 

  c) certyfikaty bezpieczeństwa elektrycznego CE 

  d) certyfikaty ISO 9001, potwierdzające prawidłową organizację zakładu wytwórczego 

    producenta oraz prawidłowy obieg dokumentacji 

  e) certyfikaty ISO 14001, potwierdzające proekologiczny system działania producenta 

  f) zgodę producenta tzw. materiałów oryginalnych, do stosowania w jego urządzeniach 

    materiałów równoważnych 

  g) zobowiązanie dostawcy/oferenta do przejęcia obowiązku gwarancyjnego urządzeń,    

              w związku z oferowaniem materiałów równoważnych 

 

 Analizując szczegółowo wyżej przytoczony tekst, widać w nim absurdalność wymagań.  

 

                      Z poważaniem 

 

                       Piotr Mikłasz 

                            Właściciel 

 

 

 

P.S. Materiał niniejszy został opracowany przez firmę EUROOFFICE GLOBALEX, 

działającą od 25 lat na rynku polskim, w branży materiałów eksploatacyjnych. 
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                      Wrocław, 15 maja 2018 r. 

 

VADEMECUM 

MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH 

DO  URZĄDZEŃ  DRUKUJĄCYCH 
 

 

Temat:  Postępowania publiczne na materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 

    

 

Trzy priorytety  powinny naszym zdaniem przyświecać Zamawiającym przy opracowy-

waniu postępowań na materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, niezależnie od tego 

czy objęte są one przepisami prawa ustawy zamówień publicznych, czy też nie: 

 1. Zapewnienie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, 

 2. Racjonalne (oszczędne) dysponowanie publicznymi środkami budżetowymi, 

 3. Wspieranie rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego. 

 

 Ad 1-a 

 Uczciwa konkurencja odnosi się nie tylko wykonawców, ale także produktów.  

Eliminowanie lub uprzywilejowanie wykonawców lub produktów jest sprzeczne z zasadami 

uczciwej konkurencji. Zasady uczciwej konkurencji muszą obowiązywać nie tylko w postę-

powaniach objętych prawem ustawy o zamówieniach publicznych, ale również w zapytaniach 

ofertowych o różnych limitach w Euro. 

 

 Ad 1-b 

 O zasadach świadczących o poszanowaniu uczciwej konkurencji w ogóle mówi art. 42 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EU z 26.02.2014, pkt. 4: 

 „Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, specyfikacje techniczne nie zawierają 

odniesienia do konkretnej marki lub źródła ani do szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ani do znaku handlowego, 

patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji, którego odniesienie mogłoby 

prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw lub 

produktów. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożli-

we jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, 

zgodnie z ust. 3. 

 Takim odniesieniom towarzyszą słowa ...lub równoważne”. 
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 Ad 1-c  

 W postępowaniach nieograniczonych, zasady uczciwej konkurencji są skrupulatnie 

przestrzegane. 

 Dlaczego zatem nie są respektowane w zapytaniach ofertowych? Czym się różnią warunki 

użytkowania urządzeń drukujących w dużych i małych instytucjach? 

 Dlaczego w postępowaniach nieograniczonych dopuszczane są  materiały równoważne na 

równych prawach z materiałami oryginalnymi, chociaż bardzo często dla materiałów 

równoważnych stawia się dodatkowe ekstremalne wymagania, które nie obowiązują 

materiałów oryginalnych? 

 Dlaczego w zapytaniach ofertowych, bez żadnego uzasadnienia, wymaga się wyłącznie 

materiałów oryginalnych i kategorycznie nie dopuszcza się materiałów równoważnych? 

 

 Ad 1-d 

 Stanowiska swoje Zamawiający argumentują w następujący sposób: materiały oryginalne 

są ogólnie dostępne na rynku dla wszystkich potencjalnych wykonawców, więc nie ma tu 

mowy o eliminowaniu któregokolwiek z oferentów i tym samym zasady uczciwej konkuren-

cji między wykonawcami są zapewnione. Ale nie zapewnione zasady uczciwej konkurencji 

między produktami, bowiem materiały równoważne są z góry eliminowane. 

 

 Ad 2-a 

 Przykład: Zamawiający ma park samochodowy marki Mercedes. Ogłasza postępowanie na 

klocki hamulcowe wyłącznie marki Mercedes. Tymczasem na rynku dostępne są również 

klocki hamulcowe tego samego przeznaczenia, produkowane przez firmy Bosch czy Sachs. 

Parametry techniczne klocków Bosch lub Sachs są identyczne z klockami marki Mercedes, 

tyle że klocki Bosch lub Sachs są wielokrotnie tańsze i odpowiadają nazewnictwu 

„równoważne”. Zamawiający bez uzasadnienia odmawia dopuszczenia do postępowania 

produktów równoważnych Bosch lub Sachs.??? 

 

 Ad 2-b 

 Materiały równoważne do urządzeń drukujących są 3, 5, 10-krotnie tańsze od 

oryginalnych. Potencjalne oszczędności dla budżetów instytucji są ogromne. Przykładem 

niech będą wydatki na zrealizowane materiały równoważne w Urzędzie Miasta Piekary Śl., w 

wysokości 216’392.00 oraz w Urzędzie Miasta Zielona Góra w wysokości 395’161.00 zł. 

Gdyby realizacja dotyczyła wyłącznie materiałów oryginalnych to odpowiednio wydatki 

wynosiłyby odpowiednio 1’600’000 oraz 2’500’000 zł. To skala oszczędności i 

gospodarności. 
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 Ad 2-c 

 Mimo takich relacji cenowych, Zamawiający materiałów oryginalnych dopuszczając 

częściowo materiały równoważne, robią wszystko, aby utrudnić ich oferowanie. Służą temu 

ekstremalne wymagania dotyczące „zbędnej technicznej biurokracji”. 

 

 Potwierdza to jeden z największych światowych dostawców materiałów równoważnych, 

Static Control Components (USA), działający na polskim rynku od ponad 20 lat, którego 

stanowisko przedstawiamy w załączeniu. 

 

 Ad 2-d 

 Zamawiający do tego celu wykorzystują zapisy, że oferujący materiały równoważne musi 

udowodnić ich jakość w formie, np. „... raportów z testów wydajności w oparciu o normę 

ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 24712 dla każdego produktu z osobna”. Jeżeli w postępowa-

niu występuje kilkaset produktów równoważnych, to należy załączyć kilkaset raportów. To 

jest właśnie „zbędna techniczna biurokracja”. Wystarczy, że Producent złoży Deklarację 

Zgodności w tym zakresie i to jest wiarygodne i powinno być honorowane. 

 To producent odpowiada za publikowane dane techniczne. 

 Czy Zamawiający mają zamiar kontrolować światowych producentów materiałów 

równoważnych w zakresie ich wiarygodności? 

 Przykładem niech będzie załączona Deklaracja Zgodności światowych dostawców 

materiałów równoważnych, firmy Static Control Components (USA), Tomoegawa (Japonia), 

Raven (USA), Integral (Niemcy). 

 

 Ad 2-e 

 Innym przykładem „zbędnej technicznej biurokracji” jest stawiane materiałom równoważ-

nym wymogów w formie: „... raportów z testów wydajności w oparciu o normę ISO/IEC 

19752, 19798, 24711, 24712, wydawanych nie przez producentów, ale przez niezależny od 

producenta, uprawniony, zewnętrzny podmiot kontrolny. To przykład całkowitej deprecjacji 

wiarygodności producentów równoważnych. Jednocześnie wymaganie to jest praktycznie 

niewykonalne z uwagi na setki producentów z różnych rejonów świata. 

 W Polsce akredytację na badania zgodności z normami ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 

24712, posiada Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland Polska, które nie posiada wyposaże-

nia do prowadzenia tego rodzaju badań w postaci urządzeń drukujących: drukarek, kopiarek, 

urządzeń wielofunkcyjnych. 

 TÜV Rheinland Polska wymaga, aby do przeprowadzenia testów wydajności każdego 

modelu tonera/tuszu, wg norm ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 24712, każdorazowo 

dostarczono do siedziby laboratorium po 3 urządzenia drukujące do określonego typu 

tonera/atramentu, 9 tonerów/atramentów tego samego typu oraz papier wystarczający do 

wykonania niezbędnej ilości wydruków. To kompletny absurd. 
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 W tym miejscu stawiamy pytanie: dlaczego producent materiałów oryginalnych nie musi 

przedstawiać raportów z testów wydawanych przez niezależny od producenta, uprawniony, 

zewnętrzny podmiot kontrolny? 

 

 Ad 2-f 

 Dla udowodnienia równoważności materiałów, Zamawiający również wymagają doku-

mentów w formie Karty Charakterystyki Produktu dla każdego produktu z osobna. To kolejny 

przykład „zbędnej technicznej biurokracji”. Dane zawarte w Karcie Charakterystyki Produktu 

nie mają nic wspólnego z oceną jakości eksploatacyjnej produktu, gdyż informują o składzie  

fizyko-chemicznym, zagrożeniu przy wdychaniu lub kontakcie z oczami, itp. To typowe 

parametry technologiczne oraz bhp. 

 

 Ad 2-g 

 Normy ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 24712, opracowane zostały przez producentów 

materiałów oryginalnych dla własnych potrzeb wg własnych procedur. Producenci 

materiałów równoważnych mogą stosować własne procedury kontroli wydajności swoich 

produktów, wg innych norm (np. British Standard lub STMC) i nie musi to być ta sama 

metodologia, którą stosują producenci materiałów oryginalnych. Istotny jest efekt badań, 

który ma zapewnić materiałom równoważnym taką samą wydajność jak materiałów 

oryginalnych. I temu służą Deklaracje Zgodności producentów. 

 

 Ad 3-a 

 Aspekt ekologiczny jest równie ważny jak aspekt ekonomiczny. Z punktu widzenia 

ochrony środowiska najkorzystniejszym rozwiązaniem jest proces tonerów refabrykowa-

nych (remanufactured lub reconditoned).  

 W załączeniu materiał informacyjno-promocyjny firm LEXMAR, CANON oraz AGFA 

PHOTO. 

 Tonery refabrykowane to również tonery fabrycznie nowe, mimo że do ich produkcji 

wykorzystuje się pełnowartościowe elementy z materiałów zużytych - głównie elementy 

plastikowe. Przepisy UE (dyrektywa WWEE) w dokumentach o wykorzystaniu odpadów 

wyraźnie zalecają odzysk do ponownego wykorzystania, jako priorytet gospodarki odpadami. 

 Podobnie jak LEXMARK, producenci materiałów równoważnych również wytwarzają 

„fabrycznie nowe” produkty typu refabrykowane, gdzie do produkcji wykorzystuje się 

selektywne pełnowartościowe elementy z tonerów zużytych w połączeniu z nowymi 

częściami mającymi bezpośredni wpływ na proces drukowania (bębny, listwy, walki 

dewelopera, wałki ładujące PCR, chipy, tonery dedykowane). Przykładem jest firma AGFA 

PHOTO. 

 Zatem, czy produkty refabrykowane firmy LEXMARK oraz AGFA PHOTO też nie będą 

dopuszczane do postępowań publicznych? 

 



EEUURROOOOFFFFIICCEE  GGLLOOBBAALLEEXX 
Firma jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

 
 

 
 
tel +71 328 15 15  

tel/fax +71 328 44 64 
www.toner-eurooffice.pl 

e-mail: globalex@toner-eurooffice.pl 

EUROoffice GLOBALEX 

50-356 Wrocław 
ul. Grunwaldzka 42/1b 

Poland 

VAT: PL8981326744 

NIP: 898-132-67-44 
Bank: PKO BP IIO/Wrocław 

84 1020 5226 0000 6202 0268 0809 

 

 

 

 Ad 3-b 

 W niektórych modelach materiał eksploatacyjny to prosty plastikowy pojemnik 

zaopatrzony w chip, w którym znajduje się proszek dedykowanego tonera. Nie występują też 

żadne inne elementy biorące udział w procesie drukowania. Elementy te są częścią odrębnych 

modułów znajdujących się w drukarkach. 

 

 Czy taki pojemnik plastikowy po tonerze oryginalnym ma być wyrzucony na wysypisko 

śmieci i nie może być wielokrotnie wykorzystany do ponownego napełnienia dedykowanym 

tonerem oraz wyposażony w nowy chip? 

 To też przykład materiału refabrykowanego. Tego typu rozwiązania odrębnych pojemni-

ków z tonerem są powszechne w modelach KYOCERA, OKI, KONICA, MINOLTA, 

LEXMARK i RICOH. 

 

 Ad 3-c  

 Oprócz materiałów równoważnych refabrykowanych, na rynku występują również 

materiały równoważne w 100% nowe, tzw. klony, którym Zamawiający, w błędnym 

przekonaniu, przypisują walory lepszej jakości niż materiałom refabrykowanym. Nic 

bardziej błędnego. Materiały równoważne tzw. 100% nowe, to produkowane na Dalekim 

Wschodzie „podróbki” materiałów oryginalnych. Producenci materiałów oryginalnych 

traktują je jako nielegalne i podejmują kroki prawne mające przeciwdziałać temu. 

 W załączeniu materiał informacyjny firmy CANON. 

 

 Podsumowanie 

 Wszystkie przedstawione informacje mają na celu przybliżenie Zamawiającym specyfi-

kację branży równoważnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Polsce 

i na świecie i aby te informacje służyły opracowaniu specyfikacji postępowań publicznych w 

wymiarze technicznym, ekonomicznym i ekologicznym, w sposób racjonalny.  

Materiały równoważne/refabrykowane produkują np. firmy LEXMARK oraz AGFA 

PHOTO, a materiały równoważne/kompatybilne do drukarek różnych marek produkuje firma 

XEROX. 

 

                     Z  poważaniem 

 

                           Piotr Mikłasz 

                         Właściciel 

 

P.S. 

Materiał został opracowany przez firmę Eurooffice Globalex, działającą już 25 lat w branży 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek 
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                     Wrocław, 2 stycznia 2018 r. 

 

 

VADEMECUM 

R O D Z A J E   T O N E R Ó W 
 

Temat : .Postępowania publiczne na materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących. 

 

 Aby uporządkować opisy przedmiotu zamówienia, w branży materiałów eksploatacyjnych, do 

urządzeń drukujących, przekazujemy istotne i wiążące informacje na przedmiotowy temat. 

 

 Na rynku w Polsce oraz na świecie występują tylko 3 rodzaje tonerów: 

 1. Tonery oryginalne - produkowane przez wyspecjalizowane fabryki chemiczne dla    

 producentów drukarek (fabrycznie nowe).    

 2. Tonery równoważne lub tonery równoważne / refabrykowane / ekologiczne -    

 produkowane przez producentów niezależnych oraz przez producentów drukarek    

 (fabrycznie nowe). 

 W procesie produkcji wykorzystuje się obudowy plastikowe oraz inne pełnowartościowe części z 

tonerów zużytych oraz wymienia się na fabrycznie nowe, wszystkie elementy i części biorące czynny 

udział w procesie drukowanie (tonery, wałki, listwy, bębny, chipy). Dyrektywa Unii Europejskiej w 

sprawie gospodarowania odpadami, zaleca jako priorytet i pierwszy krok odzysk i ponowne 

wykorzystanie odpadów. Temu właśnie służy refabrykacja tonerów. W bardzo wielu przypadkach 

kartridże tonerowe to po prostu plastikowe pojemniki, zasypane tonerem i zaopatrzone w chipy. Nie 

posiadają żadnych elementów i części mechanicznych. 

 Przykładem producentów, którzy wytwarzają tonery równoważne/refabrykowane, jest firma 

LEXMARK, CANON czy też AGFA PHOTO, a tonerów równoważnych/ /kompatybilnych jest np. 

firma XEROX, oraz inne (w załączeniu materiały informacyjne).  

Polityka powyższych firm stanowi argument do kwestionowania powszechnych i uporczywych 

zapisów w SIWZ, o niedopuszczaniu w ofertach takich tonerów, do których  wytworzenia, w procesie 

produkcji wykorzystuje się pełnowartościowe części z odzysku, w ramach programów ochrony 

środowiska i wymaga się wyłącznie materiałów oryginalnych OEM. 
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 Tonery równoważne / refabrykowane charakteryzują się jakością porównywalną z tonerami 

oryginalnymi. Wydajność ich jest zgodna z wydajnością określaną przez producentów OEM zgodnie z  

normami ISO IEC 19752, 19798 , 24711, 24712. Wydajność tonerów kontrolowana jest bezpośrednio 

przez działy technologiczne producentów, potwierdzone Deklaracjami Zgodności Producenta, bo to 

producent odpowiada za parametry własnych produktów.  

 

 3. Tonery równoważne w 100% nowe, jako kopie / klony tonerów oryginalnych, wytwarzane 

przez producentów niezależnych na Dalekim Wschodzie. 

 Do produkcji wykorzystuje się wyłącznie elementy i części fabrycznie nowe, włącznie z częściami 

plastikowymi. Parametry wydajnościowe potwierdzane są deklaracjami zgodności z ISO i ISO/IEC, 

wystawianymi również przez producentów. Pod względem jakości wydruków nie gwarantują 

stabilnego poziomu porównywalnego z tonerami OEM. 

 Tonery te, jako kopie tonerów oryginalnych mogą nie spełniać wymogów prawa patentowego, 

przez co traktowane są jako nielegalne (materiał w załączeniu). 

 Ponadto zużyte tonery równoważne w 100% nowe, kopie/klony, nie są wykorzystywane w 

zakresie odzysku ekologicznego części i obudów plastikowych, przez co stanowią bezpośrednie 

obciążenie dla jednostronnej podaży zanieczyszczenia środowiska, sprzecznej z ideą zrównoważonego 

rozwoju. 

 Producenci tonerów równoważnych, w 100% nowych, z Dalekiego Wschodu, nie wyrażają zgody 

na zwrot tonerów zużytych, do kraju pochodzenia; wszystkie tonery równoważne w  

100% nowe, po zużyciu, pozostają na terytorium Polski, jako odpady, nie nadające się do ponownego 

wykorzystania w ramach refabrykacji. 

 

 4. Tonery regenerowane - formalnie nie ma takiego produktu. Pojęcie to odnosi się do usługi 

regeneracji, polegającej na ponownym napełnieniu zużytego pojemnika Klienta.  

 Zdarzają się postępowania przetargowe, na usługę regeneracji. W jej toku Zamawiający 

cyklicznie przekazuje wykonawcy kontraktu zużyte, puste, kartridże, do ponownego napełnienia. Tam 

gdzie to wymagalne, montowane są także nowe chipy. 

 Nie ma więc uzasadnienia, powtarzanie przez Zamawiających, w powielanych wzdłuż i wszerz 

Polski specyfikacjach, że przedmiotem zamówienia „nie mogą być tonery regenerowane”. 

 Usługi regeneracji nie należy utożsamiać z żadnym produktem równoważnym (!) 
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 5. Zbędne są również zapisy Zamawiających, o utracie gwarancji na urządzenia, w przypadku 

stosowania materiałów równoważnych, lub zobowiązywania wykonawcy, do przejęcia gwarancji w 

przypadku jej utraty. Wyjaśnienia w powyższej sprawie można znaleźć w załączonych warunkach 

gwarancyjnych, wiodącej na rynku firmy Hewlett Packard, które stanowią, że Użytkownik ma prawo 

stosować w swoim urządzeniu zarówno materiały równoważne jak i oryginalne, bez ryzyka utraty 

gwarancji. 

 

 6. Egzystujące aktualnie powszechnie w SIWZ-ach przetargów, powyżej 30’000 Euro  jak również 

w zapytaniach ofertowych do 30’000 Euro, opisy przedmiotów zamówienia, w szczególności 

odnoszące się do materiałów równoważnych są: rozwlekle, nieprecyzyjne, odbiegające od 

obowiązującego, branżowego nazewnictwa funkcjonującego na rynku, a nade wszystko są to opisy 

megaasekuracyjne.  

         

                       Z poważaniem 

 

                           Piotr Mikłasz 

                                Właściciel 

 P.S. 

 Materiał został opracowany przez firmę Eurooffice Globalex, działającą już 25 lat w branży 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek. 

 

 

 

 





Równoważny z tonerem HP.
Wszystkie materiały  eksploatacyjne równoważne firmowane logo XEROX charakteryzują się
parametrami zarówno jakościowymi jak i technicznymi nie gorszymi niż produkt oryginalny
(pod względem wydajności, zaczernienia, ostrości czy kontrastu wydruku), a także nie wpływają
negatywnie na pracę samego urządzenia; nie powodując nadmiernego zużycia czy szybszej
eksploatacji części. Użytkowanie tonerów XEROX nie narusza również praw gwarancyjnych producenta drukarki.
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