
 
Załącznik nr 1 B do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DLA II CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA 

 
ZP-JBC-3800-13/17 
 
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DLA II CZ ĘŚCI  ZAMÓWIENIA - DOSTAWA WKŁADÓW 
ATRAMENTOWYCH, KASET Z TONERAMI, CARTRIDGY DO URZ ĄDZEŃ FIRMY: 
CANON, SAMSUNG, TOSHIBA, RICOH, KYOCERA, OKI, KONIC A MINOLTA,  
PANASONIC  

 

LP 

nazwa materiału/towaru/symbole/producent 

 
 

Ilo ść 

1. Cartridge do drukarek atramentowych Canon IP7250 i MG6350 
Magenta              

25 szt 

2. Cartridge do drukarek atramentowych Canon IP7250 i MG6350  
Yellow 

25 szt 

3. Cartridge do drukarek atramentowych Canon IP7250 i MG6350  
Cyan 

25 szt 

4. Cartridge do drukarek atramentowych Canon IP7250 i MG6350  
Black   

25 szt 

5. Cartridge do drukarek atramentowych Canon IP7250 i MG6350  
Black 

25 szt 

6. Cartridge do drukarek atramentowych Canon MP540, ip3600 
Magenta 

10 szt 

7. Cartridge do drukarek atramentowych Canon MP540, ip3600 
Yellow 

10 szt 

8. Cartridge do drukarek atramentowych Canon MP540, ip3600 Cyan 10 szt 

9. Cartridge do drukarek atramentowych Canon MP540, ip3600 
Black 

10 szt 

10. Toner do drukarki laserowej Samsung CLP-660N   Black                                              10 szt 

11. Toner do drukarki laserowej Samsung CLP-660N  Magenta 5 szt 

12. Toner do drukarki laserowej Samsung CLP-660N  Cyan 5 szt 

13. Toner do drukarki laserowej Samsung CLP-660N  Yellow 5 szt 

14. Toner do drukarki laserowej Toshiba e-studio 2540CSE  Black 4 szt 

15.  Toner do drukarki laserowej Toshiba e-studio 2540CSE  Cyan 2 szt 

16.  Toner do drukarki laserowej Toshiba e-studio 2540CSE  Magenta 2 szt 

17. Toner do drukarki laserowej Toshiba e-studio 2540CSE  Yellow 2 szt 

18. Toner do drukarki laserowej Ricoh Aficio SP C242DN  Black                                4 szt 

19.   Toner do drukarki laserowej Ricoh Aficio SP C242DN  Cyan 2 szt 

20. Toner do drukarki laserowej Ricoh Aficio SP C242DN  Magenta                                    2 szt 

21. Toner do drukarki laserowej Ricoh Aficio SP C242DN  Yellow 2 szt 

22. Toner do drukarki laserowej Kyocera Ecosys P6026CDN  K,M,C,Y     10 kpl. 

23. Toner do drukarki laserowej OKI 321DN    Black 25 szt 

24. Toner do drukarki laserowej OKI 321DN    Magenta                                    20 szt 

25. Toner do drukarki laserowej OKI 321DN    Cyan 20 szt 

26. Toner do drukarki laserowej OKI 321DN    Yellow 20 szt 



27. Toner do drukarki laserowej Canon C3330i 
Black,Magenta,Cyan,Yellow 

5 kpl. 

28. toner T 1640 E do kserokopiarki Toshiba e-studio 163, 166, 167 5 szt 

29. toner T 2507 E do kserokopiarki Toshiba e-studio 2006 3 szt 

30. toner T 4530 E do kserokopiarki Toshiba e-studio 255 3 szt 

31. toner do kserokopiarki Toshiba e-studio 2020 c  - Black, Magenta, 
Cyan,Yellow (po 5 szt. każdego koloru) 

 
20 szt.  

 
32. toner do kserokopiarki Toshiba e-studio 2020c -Black 5 szt 

33. toner Develop 106 (TN-114) 1 szt 

34. toner do drukarki laserowej Samsung ProXpress M3320ND 1 szt 

35. toner do drukarki laserowej Samsung SCX-3405 W 2 szt 

36. toner do Develop ineo 224e 3 szt 

37. Canon L390 i l 380 - Cartridge - zasobnik T 25 szt 

38. cartridge do urządzenia wielofarmatowego Canon ipf 785 czarny 
MBK 

3 szt 

39. cartridge do urządzenia wielofarmatowego Canon ipf 785 czarny 
BK 

3 szt 

40. cartridge do urządzenia wielofarmatowego Canon ipf 785 niebieski  
C 

3 szt 

41. cartridge do urządzenia wielofarmatowego Canon ipf 785 czerwony 
M 

3 szt 

42. cartridge do urządzenia wielofarmatowego Canon ipf 785 żółty Y 3 szt 

43. tusz do drukarki atramentowej Epson WF Pro 5190 - T8651  5 szt 

44. Cartridge do faxu Canon  L170  3 szt 

 
 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne: 

1. Były fabrycznie nowe i opakowane hermetycznie, pojedynczo w sposób uniemożliwiający 
ich uszkodzenie w czasie transportu i składowania, nie noszące śladów użytkowania,  
w których zastosowano wkład/kasetę z tonerem/tuszem dopasowany do pracy z danym 
urządzeniem. Każda kaseta z tonerem powinna posiadać zabezpieczenie umożliwiające 
rozpoznanie, czy materiał eksploatacyjny był otwierany/używany, 

2. posiadały min. 12 miesięczną gwarancję licząc od dnia odbioru materiału 
eksploatacyjnego od Wykonawcy. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie 
krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie 
gwarancja udzielona przez Wykonawcę. Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne 
powinny być oznakowane indywidualnym kodem producenta umożliwiającym 
jednoznaczną identyfikację producenta, 

3. Były o takich samych lub lepszych parametrach w stosunku do produktu wskazanego  
w specyfikacji materiałowej, pozwalających na zastosowanie we  wskazanych 
urządzeniach (zgodnie  z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek 
monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek 
laserowych, oraz ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 29102 dla wkładów drukujących do drukarek 
atramentowych), 

4. Były w pełni kompatybilne z urządzeniami w których mają mieć zastosowanie oraz nie 



powodowałyby utraty jakości wydruku (tzn. muszą gwarantować bardzo dobrą jakość 
wydruku, szybkość schnięcia oraz kolorystykę nie gorszą niż odpowiednie materiały 
eksploatacyjne zalecane przez producenta urządzeń) ani żadnej funkcjonalności 
urządzenia, oraz wcześniejszego zużycia się podzespołów tego urządzenia, 

5. Nie ograniczały pełnej współpracy z programem sprzętu (oprogramowaniem), 
monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem oraz posiadały układ 
Elelektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera. Materiały 
eksploatacyjne powinny być rozpoznawane przez drukarkę jako zalecane przez 
producenta urządzeń i nie powinny się pojawiać na panelu wyświetlacza urządzenia ani 
na stronach testowych żadne negatywne komunikaty. 

6. Nie naruszały w żadnym stopniu praw patentowych ani innej własności intelektualnej. 

Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne zalecane przez producentów urządzeń,  
w których mają mieć zastosowanie lub równoważne. 

Za materiał eksploatacyjny równoważny będzie uznany materiał kompatybilny ze sprzętem 
do którego jest przeznaczony, przy produkcji którego nie użyto materiałów już raz użytych i 
który posiada nie gorsze parametry eksploatacyjne (m.in. równomierność pokrycia, 
rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, kolor i nasycenie barw) niż oryginalne 
materiały eksploatacyjne które są zalecane przez producentów urządzeń. 

Wynagrodzenie wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy pod wskazany adres: magazyn centralny 
Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni ul. Warsztatowa 5, 81-338 Gdynia 
Zamawiającego. W cenie uwzględnia się podatek VAT w wysokości obowiązującej w czasie 
trwania umowy. Cena jednostkowa jest podstawą do fakturowania dostaw po podpisaniu 
umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


