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Załącznik nr 10A do SIWZ 

Nr postepowania 5/18 

 

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

        

ZADANIE NR 10 

 

Zakup materiałów oraz akcesoriów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego  

- dla urządzeń Konica Minolta 

 

1. W przypadku proponowania w kolumnie nr 5 tabeli produktu jako „zamiennika” Wykonawca dostarczy dokumenty: 

a) Certyfikat wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10) i systemu zarządzania środowiskowego  

(PN-EN ISO 14001:2015-09) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla producenta produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli. 

b) kartę produktu producenta wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli, zawierającą min. następujące informacje: 

• producenta drukarki, do której jest oferowany produkt kompatybilny, 

• modele lub nazwy urządzeo z jakimi produkt jest kompatybilny, 

• oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod, 

• wydajnośd, 

• że proces produkcyjny wymienionego produktu przebiega ściśle według określonych procedur PL-EN ISO 9001:2015-10  

oraz PL-EN ISO 14001:2015-09 
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c) w przypadku tonerów do laserowych urządzeo monochromatycznych - raport z badao wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19752, 

d) w przypadku tonerów do kolorowych urządzeo laserowych - raport z badao wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798, 

e) w przypadku wkładów atramentowych - raport z badao wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 24711, 

2. W przypadku braku w/w dokumentów potwierdzających spełnianie przez produkty zastępcze cech produktu polecanego przez producenta 

urządzenia, Zamawiający wymaga oferowania przez Wykonawcę w kolumnie nr 5 tabeli produktów polecanych przez producenta urządzeo 

wymienionych w kolumnie nr 1 tabeli. 

3. Jeżeli w kolumnie nr 5 tabeli Wykonawca oferuje produkt polecany przez producenta urządzeo wymienionych w kolumnie nr 1 tabeli, wtedy 

Wykonawca w odpowiednich wierszach wstawia znak „XXX” w kolumnach 6 - 9 tabeli. 

4. Każdy dokument wymieniony w ust. 1 i dołączony do oferty powinien zostad oznaczony przez Wykonawcę odpowiednim numerem porządkowym,  

a nr porządkowy wpisany do poniższej tabeli. 

5. Obowiązek wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 

6. Pola w poniższej tabeli oznaczone jako „XXX” nie wymagają wpisywania żadnych danych. Dla tych pól Zamawiający nie wymaga dostarczania żadnych 

dokumentów.
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Lp. 

Typ urządzenia 
Rodzaj materiału 

eksploatacyjnego 

Wydajność 

/liczba stron/ 

symbol 

oryginalnego 

materiału 

eksploatacyjneg

o zalecanego 

przez 

producenta 

Wykonawca wypełnia kolumnę 

określając rodzaj oferowanych 

materiałów eksploatacyjnych 

(nazwę producenta/symbol*) 

jednoznacznie określając 

produkt oraz dokonuje 

prawidłowego wyboru 

zaznaczając odpowiednio 

„oryginał” lub „zamiennik” przy 

każdym elemencie oferty 

Nr strony w 
ofercie 

dotyczący 
karty 

produktu 

Nr strony w 

ofercie 

zawierający 

raport badań 

zgodnie z 

ISO/IEC 19752 

Nr strony w 

ofercie 

zawierający 

raport badań 

zgodnie z 

ISO/IEC 19798 

Nr strony w 

ofercie 

zawierający 

raport badań 

zgodnie z 

ISO/IEC 24711 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Konica Minolta 

bizhub 308 
toner 24000 

A8DA050 (TN-

325) 

Producent 

  XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

2 
Konica Minolta 

bizhub 308 
bęben 120000 

A7U40RD 

(DR313K) 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

3 
Konica Minolta 

bizhub 308 

pojemnik na 

zużyty toner 
40000 

A4NNWY3 

(WX103) 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 
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4 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
toner czarny 13000 

A95W150 (TNP-

49K) 

Producent 

 XXX  XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

5 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
toner yellow 12000 

A95W250 (TNP-

49Y) 

Producent 

 XXX  XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

6 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
toner magenta 12000 

A95W350 (TNP-

49M) 

Producent 

 XXX  XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

7 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
toner cyan 12000 

A95W450 (TNP-

49C) 

Producent 

 XXX  XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

8 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
bęben czarny 50000 A95X01D 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 
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9 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
bęben yellow 60000 A95X06D 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

10 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
bęben magenta 60000 A95X0CD 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

11 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
bęben cyan 60000 A95X0HD 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

12 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
Transfer belt 150000 A4Y5WY4 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

13 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
Fuser unit 120000 A4Y5W22 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 
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14 
Konica Minolta 

bizhub C3351 
Waste toner bottle 30000 A4Y5WY1 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

15 
Konica Minolta 

bizhub C458 
toner czarny 28000 

A9E8150 

(TN514K) 

Producent 

 XXX  XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

16 
Konica Minolta 

bizhub C458 
toner yellow 26000 

A9E8250 

(TN514Y) 

Producent 

 XXX  XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

17 
Konica Minolta 

bizhub C458 
toner magenta 26000 

A9E8350 

(TN514M) 

Producent 

 XXX  XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

18 
Konica Minolta 

bizhub C458 
toner cyan 26000 

A9E8450 

(TN514C) 

Producent 

 XXX  XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 
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19 

 

Konica Minolta 

bizhub C458 
bęben czarny 90000 

A7U40RD 

(DR313K) 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

20 
Konica Minolta 

bizhub C458 
bęben kolor 55000  

A7U40TD 

(DR313CMY) 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

21 
Konica Minolta 

bizhub C458 
Waste toner box 40000 

A4NNWY3 

(WX103) 

Producent 

 XXX XXX XXX symbol 

oryginał / zamiennik *** 

*** - niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

            ………………………………………………… 

           (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

*) pod pojęciem polecanego przez producenta urządzenia materiału eksploatacyjnego (tzw. oryginału) rozumie się towar, którego producent wskazany 

jest w kolumnie 1 oraz posiadający symbol  polecanego produktu materiału eksploatacyjnego z kolumny 4 


