Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Informacje ogólne
Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy tonerów i tuszów do urządzeń
wielofunkcyjnych, drukarek laserowych i atramentowych, kserokopiarek i faksów” dla
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.
II. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia
1. Materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia muszą być: fabrycznie

nowe, muszą mieć nowe oryginalne opakowanie umożliwiające zweryfikowanie
zgodności dostawy z zamówieniem, nie noszące znamion otwierania, zaopatrzone
w zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. hologramy).
2. Za

fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie
wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem.

3. Okres

przydatności dostarczanych materiałów eksploatacyjnych nie może być
krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.

4. Materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie opakowane w bezpośredni sposób

chroniący kasetę z tonerem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowanie
wewnętrzne). Każda kaseta z tonerem powinna być wyposażona w zabezpieczenia
umożliwiające rozpoznanie czy przedmiot zamówienia był otwierany/używany.
5. Materiały eksploatacyjne muszą być opakowane w typowe opakowania dla danego

produktu, zaopatrzone w dane identyfikujące produkt takie jak: typ, symbol,
przeznaczenie i termin jego ważności. Muszą również posiadać znak firmowy i nazwę
producenta produktu.
6. Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów regenerowanych, poddawanych

procesom ponownego napełniania, bądź wymiany jakichkolwiek elementów.
7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie będące Załącznikiem

do Formularza Oferty, w którym zawarte jest:
a) Oświadczenie Wykonawcy oferowanych materiałów eksploatacyjnych, że
oferowane materiały eksploatacyjne są fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne,
a żaden z elementów tych materiałów eksploatacyjnych nie jest wtórnie
wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyclingu,
b) Oświadczenie Wykonawcy oferowanych materiałów eksploatacyjnych, że
oferowane materiały eksploatacyjne posiadają:
- Certyfikat podmiotu uprawnionego do kontroli wystawiony na producenta
oferowanych materiałów eksploatacyjnych potwierdzający, że proces produkcji
oferowanych materiałów eksploatacyjnych przebiega zgodnie z normami ISO
9001:2000 lub normami równoważnymi;
- Certyfikat ISO 14001 lub równoważny, wystawiony na producenta oferowanych
materiałów eksploatacyjnych pozwalający zweryfikować czy producent przestrzega
przepisów związanych z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że oferowane
materiały eksploatacyjne są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający
negatywnie na środowisko.
8. W
przypadku, gdy z powodu dostarczenia nieodpowiednich materiałów
eksploatacyjnych nastąpi uszkodzenie urządzenia drukującego, kosztami naprawy
Zamawiający obciąży Wykonawcę.
III. Realizacja zamówienia
1. Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania do 31.07.2021 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu dostawy w określonych
przez Zamawiającego partiach do siedziby Zamawiającego (na koszt Wykonawcy).
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę będącą przedmiotem zlecenia
w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu od przedstawiciela Zamawiającego zlecenia
wykonania dostawy.
4. Wykonawca odbierze od Zamawiającego puste opakowania po materiałach
eksploatacyjnych w celu utylizacji lub recyklingu.
5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wady w terminie 2 dni
roboczych od daty powiadomienia i wezwania do usunięcia wady.
6. Ilość jednostek podanych w formularzu ofertowym jest szacunkowa, przyjęta w celu
porównania ofert, w związku z czym mogą one ulec zmianie, w zależności
od faktycznych potrzeb oraz wysokości środków, jakie Zamawiający będzie mógł
przeznaczyć na realizację zamówienia.
7. Rozliczenie za wykonanie dostaw nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę w oparciu o zlecenia Zamawiającego.
8. Termin zakończenia umowy może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania środków
finansowych przewidzianych na jej realizację.
IV. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie
o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana
liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = (Cmin / Co) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co – cena brutto określona w badanej ofercie (zł)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

2

