
Załącznik nr 6 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  
SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO 

DRUKAREK I URZĄDZEŃ POWIELAJĄCYCH W 2017R. DLA POTRZEB URZĘDU 
MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do drukarek 
oraz materiałów do urządzeń powielających na potrzeby Urzędu Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z załączoną ofertą stanowiącą załącznik  
Nr 1, Nr 2, Nr 3 do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w ilości i asortymencie w zależności od 
bieżących potrzeb. 

3. Dostawy przedmiotu umowy z załącznika Nr 1 będą realizowane do siedziby 
Zamawiającego, 97-300 Piotrków Trybunalski., Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
pok.105, z załącznika Nr 2 będą realizowane do siedziby Zamawiającego, 97-300 
Piotrków Trybunalski., Pasaż Karola Rudowskiego 10,  pok.302, z załącznika Nr 3 
będą realizowane do siedziby Zamawiającego, 97-300 Piotrków Trybunalski., ul. 
Szkolna 28, staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca zobowiąże się do dostarczania do Urzędu Miasta  tusze , tonery                 
i materiały powielające: 
 

1) fabrycznie nowe i nie użyto do ich produkcji składników uprzednio      
eksploatowanych, uzupełniających lub przerabianych, 

2) nie powodujące uszkodzeń ani zaburzeń w pracy urządzeń do których są    
przeznaczone, 

3) materiały równoważne nie mogą naruszać warunków gwarancji urządzeń, 
4) w przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie 

dostarczanych materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzące od 
producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów 
naprawy sprzętu oraz kosztów ewentualnej ekspertyzy rzeczoznawcy, 

5) jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość 
lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od 
parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, 
do którego materiał jest kupowany) lub jeśli produkt nie sygnalizuje we 
właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego winien oferowany toner (w asortymencie którego żądanie 
dotyczy)wymienić na spełniający wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny, 

6) dostarczone przez Wykonawcę tonery i materiały eksploatacyjne będą 
wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do 
Zamawiającego oraz termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, a 
także nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, 

7) dostarczone materiały będą posiadały na opakowaniach zewnętrznych znak 
firmowy producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis 
zawartości, datę wyprodukowania, termin przydatności do użycia, 

8) w przypadku trzeciej reklamacji danego typu zamiennego materiału 
eksploatacyjnego Zamawiający ma prawo żądać dostaw materiałów 
oryginalnych producenta urządzenia, a Wykonawca jest zobowiązany 
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dostarczyć takie materiały w cenach jednostkowych ofertowych, określonych 
w umowie. 

9) Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych materiałów 
eksploatacyjnych w ramach zawartej umowy. Odbiór będzie następował po 
zgłoszeniu przez Zamawiającego w uzgodnionym z Wykonawcą terminie. 

10)W Zał. nr 1, w poz. 10-14; 41-43; 45; 47-54; 59; 62-64 Zamawiający nie 
dopuszcza materiału eksploatacyjnego równoważnego. Zamawiający wymaga 
materiału eksploatacyjnego oryginalnego producenta urządzenia. 

11) W Zał. nr 2 w poz. 1, 4-22, Zamawiający nie dopuszcza materiału 
eksploatacyjnego równoważnego. Zamawiający wymaga materiału 
eksploatacyjnego oryginalnego producenta urządzenia. 

12)W Zał. 3 w poz. 11-15 Zamawiający nie dopuszcza materiału 
eksploatacyjnego równoważnego. Zamawiający wymaga materiału 
eksploatacyjnego oryginalnego producenta urządzenia. 

 


