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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 
 
Zleceniodawca: 

Województwo Dolnośląskie, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w 

Legnicy, plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica, NIP 8992803047 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu ramowych procedur udzielania 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 

euro w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dn. 1 października 

2015 r. w trybie zapytania o cenę. 

 

Zapytanie dotyczy dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby jednostek 

realizujących projekt pn.: „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, realizowanego ze środków EFS 

RPO WD 2014-2020. 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy – Realizator projektu – 

zaprasza do składania ofert wg poniższej specyfikacji: 

Lp. drukarka oznaczenie materiału 
eksploatacyjnego zalecanego 
przez producenta urządzenia 

ilość szt. 

1.  Brother DCP-9020CDW TN-241BK 
TN-241C 
TN-241M 
TN-241Y 

1 
1 
1 
1 

2.  Brother HL 2130 TN-2010 1 

3.  Brother HL-3170 CDW TN-245Y 
TN-245M 
TN-245C 
TN-245BK 

1 
1 
1 
1 

4.  Brother HL-5250 DN TN-3170 2 

5.  Generic Develop ineo 165 TN-116 1 

6.  Brother HL-L8350CDW TN-329BK 
TN-329C 
TN-329M 
TN-329Y 

1 
1 
1 
1 



 

 

7.  HP Color LaserJet MFP 
M277dw 

CF400x (201X) 
CF401x (201X) 
CF402x (201X) 
CF403x (201X) 

2 
2 
2 
2 

8.  HP Color LaserJet CP5225 CE740A (307A)  
CE741A (307A)  
CE743A (307A) 
CE742A (307A) 

1 
1 
1 
1 

9.  HP Desk Jet 6940 HP 339 
HP 344 

1 
1 

10.  HP LaserJet 1018 Q2612A (12A) 1 

11.  HP LaserJet 1010 Q2612A (12A) 1 

12.  HP LaserJet 1536 dnf MFP CE278A  (78A)  2 

13.  HP LaserJet P1005 CB435A (35A) 1 

14.  HP LaserJet P1102w CE285A (85A) 1 

15.  HP LaserJet P1606dn CE278A (78A) 1 

16.  HP LaserJet Pro 100 color MFP 
M175a 

CE310A  (126A) 
CE311A  (126A) 
CE312A  (126A) 
CE313A  (126A) 

1 
1 
1 
1 

17.  Konica Minolta Bizhub 220 A11G151 TN-216K 
A11G251 TN-216Y 
A11G451 TN-216C 
A11G351 TN-216M 

1 
1 
1 
1 

18.  Toshiba e-studio 2006 Toshiba T-2507 E 1 

19.  OKI MB 472 45807102 1 

20.  Panasonic DP-8020 E Panasonic DP-8020E 1 

21.  Ricoh Aficio MP4500 T4500 841347 1 

22.  Samsung CLX 9251  CLT-C809S/ELS  
CLT-M809S/ELS  
CLT-Y809S/ELS  
CLT-K809S/ELS 

2 
2 
2 
4 

23.  Samsung Xpress M2875FD MLT-D116S 1 

24.  Samsung Xpress M2875ND MLT-D116S 3 

25.  Toshiba e-studio 262 CP T-FC26SK7K 1 

26.  WorkCentre 3220 106R01485 1 

27.  XEROX Phaser 7100 106R02606 
106R02607 
106R02608 
106R02612 

1 
1 
1 
1 

 

 

 



 

 

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zamawianych materiałów eksploatacyjnych  

1. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. 

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu 

spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.  

3. 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. Wykonawca ma obowiązek odebrania uszkodzonego 

sprzętu i dostarczenia go po naprawie do użytkownika – jednostki realizującej 

działania w Projekcie, zlokalizowanej w jednej z niżej wymienionych miejscowości 

województwa dolnośląskiego: 

 Bolesławiec 

 Brzeg Dolny 

 Godzięcin 

 Iwiny 

 Jawor 

 Legnica 

 Lwówek Śląski 

 Mrowiny 

 Smolnik 

 Sobótka 

 Szklarska Poręba 

 Świdnica 

 Wałbrzych 

 Wrocław 

4. W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 3, 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.  

5. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego (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. 



 

 

6. W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez 

wysypujący się wkład barwiący, Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia 

urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu użytkowania, w którym to 

urządzenie jest eksploatowane, na własny koszt w terminie 48 godzin od otrzymania 

zgłoszenia od Zamawiającego (lista miejscowości – p. ust. 3).  

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać materiały eksploatacyjne spełniające 

wymagania Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił w 

formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) kolumny oznaczone 

jako „4” i „5”. 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.  

8. 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.  

9. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, nie 

napełniany powtórnie. Musi być wyprodukowany w pełni bez elementów wcześniej 

użytych lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia. 

Wskaźnik poziomu toneru drukarki musi prawidłowo współpracować z materiałami 

eksploatacyjnymi zalecanymi przez producenta lub równoważnymi materiałami 

eksploatacyjnymi. 

10. Oferowany przedmiot zamówienia musi być legalny w świetle prawa patentowego 

obowiązującego w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub państwa, z którym Unia Europejska lub RP zawarła stosowną 

umowę. 

11. Przedmiot zamówienia musi być oryginalnie zabezpieczony przez producenta w 

sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. 

Produkty równoważne 

1. Ilekroć w treści SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe lub pochodzenie, 

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne.  

2. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych 

niż wskazane oraz:  

1) fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony 

seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z:  

a) normą ISO 9001:2000 lub równoważną, tj. dokumentem potwierdzającym 

odpowiednie stosowanie równoważnych środków zapewnienia jakości, w zakresie 

co najmniej takim jak wymieniona norma ISO, 



 

 

b) normą ISO 14001 lub równoważną, tj. dokumentem potwierdzającym 

odpowiednie stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem. 

2) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz 

używania, 

3) który uzyskał wyniki nie gorsze od wyników produktów zalecanych przez 

producentów urządzeń w pomiarach wydajności wykonanych zgodnie z normami: 

 ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych,  

 ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych,  

 ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących,  

lub równoważnymi,  

4) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak produkt zalecany przez 

producenta urządzenia (w szczególności dotyczy krycia i odwzorowania koloru), 

5) który nie ogranicza pełnej współpracy z oprogramowaniem sprzętu, 

monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, 

6) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności 

intelektualnej, 

7) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa 

podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, 

8) w którym zastosowano toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem, 

9) którego pojemność/wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż 

dla produktów zalecanych przez producenta, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, 

ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi. 

3.  Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, 

zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a także wpisać 

oznaczenie produktu oraz nazwę producenta produktu równoważnego w kolumnie nr 

4 „Marka/producent i nazwa oferowanego materiału” formularza asortymentowo-

cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ),  

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych 

produktów równoważnych odbiega na niekorzyść od parametrów produktu 

zalecanego przez producenta (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego 

materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób 

stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału 

oferowanego na materiał zalecany przez producenta urządzenia. 

5.  W przypadku dwukrotnej reklamacji danej pozycji produktu równoważnego 

Zamawiający może żądać dostaw produktu spełniającego wymagania i zalecanego 

przez producenta w cenie danej pozycji określonej w formularzu asortymentowo-

cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). W takim przypadku wymagana będzie zgoda 

Zamawiającego na zamianę oferowanego produktu. 

 



 

 

Miejsce oraz termin składania ofert  

1. Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

sekretariat@centrumzamek.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczone 

osobiście na adres: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1,  

59-220 Legnica, do dnia 27 listopada 2017 r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Kryteria wyboru oferty  

1. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium ceny: 

C – cena brutto; Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie 

ceny brutto. Waga kryterium C wynosi 100%. 

 

                                          najniższa cena brutto 

Wartość punktowa C = ------------------------------------ x 100 

                                          cena brutto oferty badanej 

 

2. Wykonawca może uzyskać maksymalnie  100 punktów. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.  

3. Zamawiający informuje, że całkowita wartość brutto niniejszego zamówienia nie może 

przekroczyć kwoty 13 000,00 zł. 

4. Podana cena zamówienia winna zawierać koszty dostarczenia materiałów na adres 

Zamawiającego. 

Dodatkowe informacje 

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym należy kontaktować się drogą 

elektroniczną: sekretariat@centrumzamek.pl lub telefonicznie: 76 862 48 64. 

22.11.2017

X Zatwierdzam

Tomasz Szczytyński

dyrektor CKUiJK  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy 


