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Załącznik Nr 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

WARUNKI OGÓLNE:  
 
1. Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 

•  Główny kod CPV: 
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących 

 
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup materiałów eksploatacyjnych  

i części zamiennych do urządzeń kopiujących Riso, Ricoh, KIP zgodnie  
z poniższym zestawieniem asortymentowym: 
 

Lp. Nazwa Jednostka  Ilość 
prognozowana  

1. Farba czarna 600ml Ricoh JP1215 szt. op. 
600ml. 70 

2. Matryca A4 Ricoh JP1215 rolka 20 

3. Matryca Riso RZ-370 (A3) rolka 4 

4. Farba czarna 1000ml RIZO RZ-370 szt. 14 

5. Toner KIP 3100 szt. 8 

3. Wskazane ilości są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania 
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający 
podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w w/w 
wielkościach. 

4. Dostarczone materiały winny być fabrycznie nowe, bez śladów uszkodzenia,  
w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem 
produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie 
zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.  

5. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne 
które będą użyte pierwszy raz, w których tylko i wyłącznie obudowa plastikowa 
pozbawiona jakichkolwiek elementów ruchomych i elementów nie plastikowych, 
będąca częścią niezużywalną, może pochodzić z pełnowartościowego, 
oryginalnego odzysku.  

6. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie części zamienne, które 
będą użyte pierwszy raz, wykonane z nowych elementów.  

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne i części 
zamienne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Przez 
produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, 
do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych 
(pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) tj. co najmniej takich, 
jakie posiada produkt wyznaczający minimalne parametry i standardy wskazany 
przez Zamawiającego. W przypadku, gdy artykuły oryginalne posiadają układ 
elektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, 
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dostarczane artykuły muszą posiadać analogiczny układ, prawidłowo 
współpracujący z urządzeniem, do którego są dedykowane. 

8. Wymagania stawiane wykonawcy: 

1) Dostarczone materiały eksploatacyjne i części zamienne będą wysokiej 
jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami 
zamawiającego, zapewnią należyte bezpieczeństwo oraz będą posiadać 
właściwe opakowanie i oznakowanie. 

2) Wykonawca zagwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych 
przez niego materiałów i części nie spowoduje utraty praw gwarancji 
producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 

3) Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub 
niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od 
wymagań producenta urządzenia, wykonawca będzie zobowiązany do 
gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 
godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez zamawiającego  
o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie 
zamawiającego na kosz i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad 
produktu. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, 
gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku użycia materiału 
eksploatacyjnego lub części zamiennej dostarczonej przez wykonawcę 
oraz pokrycia kosztów wynajmu urządzenia zastępczego, jeżeli czas 
naprawy przekracza 3 dni robocze. Za podstawę żądania przez 
zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna) 
uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta 
urządzenia. Naprawa urządzenia zostanie zlecona w autoryzowanym 
serwisie producenta urządzenia. Koszty związane z naprawą ponosi 
wykonawca. 

5) Dostarczone materiały eksploatacyjne i części zamienne muszą posiadać 
na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) 
materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do 
użycia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych 
materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do wysokości 20%  
z jednoczesnym zmniejszeniem wartości wynagrodzenia.  Nie wykupienie przez 
Zamawiającego 20% ilości przedmiotu zamówienia, nie może stanowić 
podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu 
niezrealizowania warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się 
zrealizować przedmiot zamówienia co najmniej w 80%. 

10.  Miejsce wykonania zamówienia: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

11. Warunki gwarancji i rękojmi za wady: Wykonawca musi udzielić na dostarczony 
towar  gwarancji na okres nie mniej, niż 12 miesięcy, jednak nie mniej, niż 
udzielona przez producenta lub dystrybutora, liczonej od dnia protokolarnego 
odbioru. 

12. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 


