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Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Sprzedaż, dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności fabrycznie nowych tonerów, kaset atramentowych oraz
innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych.
2. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty nieużywane, nieuszkodzone, wyprodukowane nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy do siedzib Delegatur NIK oraz Ośrodka Szkoleniowego w Goławicach, wolne
od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną nazwą producenta urządzenia do
którego produkt jest przeznaczony, z symbolem produktu, numerem katalogowym i datą produkcji, 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 2 do
SWZ (Formularz ofertowy) oraz w Załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy), które będą mogły być użytkowane zgodnie z
przeznaczeniem. Produkty muszą być materiałami zalecanymi przez producentów urządzeń, do których są przeznaczone
lub równoważnymi.
3. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem do którego jest zamówiony,
o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tonera, kasety atramentowej), wydajność produktu
i jakość wydruku) w stosunku do oryginału, z widoczną nazwą producenta oraz nazwą urządzenia, do którego
produkt jest przeznaczony, symbolem produktu i datą produkcji, nie powodujący awarii urządzenia do którego
jest przeznaczony, nieużywany, nieuszkodzony, posiadający wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników
z tonerem, zabezpieczenia szczelności kaset z atramentem oraz zabezpieczenia szczelności innych materiałów
eksploatacyjnych.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o tym musi znaleźć się w ofercie.
Odpowiednie informacje Wykonawca musi wpisać w kolumnie nr 4 Tabeli w Załączniku nr 2 do SWZ tj. nazwę
producenta, kod produktu nadany przez producenta, oferowaną wydajność produktu.
Przedstawiona przez Wykonawcę wydajność tonerów, kaset atramentowych musi być określona za pomocą pomiaru
zgodności z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną, normą ISO/IEC 24711 lub równoważną, normą ISO/IEC 19798 lub
równoważną oraz normą ISO/IEC 24712 lub równoważną.
Ponadto produkty równoważne muszą posiadać karty charakterystyki produktów przygotowane zgodnie
z wymogami Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony
Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28.05.2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r. lub Rozporządzenie Komisji

(UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH).
5. Zamawiający dopuszcza tonery korporacyjne. W przypadku zaoferowania takich tonerów odpowiednie informacje
Wykonawca musi wpisać w kolumnie nr 4 Tabeli w Załączniku nr 2 do SWZ.
Toner korporacyjny musi spełniać warunki określone w pkt 2 OPZ.
6. Szczegółowy wykaz tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych zawierający modele urządzeń
jakie użytkuje Zamawiający, rodzaj tonera, kasety atramentowej oraz innych materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez
producenta urządzenia oraz ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, znajduje sięw Tabeli w Załączniku nr 2 do
SWZ.
7. Ilości wskazane w Tabeli w Załączniku nr 2 do SWZ są wielkościami przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty. Cena oferty brutto stanowi maksymalne zobowiązanie Zamawiającego.

