Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna
1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
1.1. Części do pomp ABEL typ HMD-G-50-0500, będące przedmiotem aukcji muszą być fabrycznie
nowe, są przeznaczone do wymiany w ww. pompach stosowanych w ZPMW JSW S.A.
1.2. Części zamienne będące przedmiotem aukcji muszą być nowe. Za towary nowe uznaje się
towary nieużywane, wytworzone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy
1.3. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty dostawy.
2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
2.1. Części do pomp ABEL typ HMD-G-50-0500, będące przedmiotem aukcji, muszą być zgodne
z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) ww. typu pompy.
2.2. Zastosowanie oferowanych części do ww. pomp wysokociśnieniowych nie może naruszać
obecnych warunków ich stosowania pomp ABEL typ HMD-G-50-0500 oraz powodować
konieczności ponownego przeprowadzenia procedury oceny zgodności.
2.3. Oferowane wyroby muszą być przystosowane do zabudowy i stosowania bez dodatkowych
przeróbek lub/i elementów pośredniczących.
3. Wykaz dokumentów składanych wraz ofertą:
3.1. Dokumentacja techniczna bądź techniczno–ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu
zamówienia wraz z rysunkami technicznymi lub karta katalogowa lub rysunek techniczny
oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierające podstawowe parametry oraz wymiary
oferowanych części.
3.2. Wypełnione oświadczenie wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej.
3.3. Lista oferowanych wyrobów z podaniem ich producenta.
3.4. Jeżeli załączone dokumenty nie zostały wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dołączyć
oświadczenie podmiotu, na rzecz którego zostały one wydane, że wykonawca umocowany jest
do korzystania z uprawnień i rozwiązań technicznych, wskazanych w tych dokumentach,
a dokumenty te nie zostały anulowane lub wycofane. Przedmiotowe oświadczenie powinno
zostać wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:.
4.1. Dokument kontroli jakości wyrobu.
4.2. Dokument zawierający warunki i okres gwarancji jakości zgodny z pkt. 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:
5.1. Dokument kontroli jakości wyrobu.
5.2. Dokument zawierający warunki i okres gwarancji jakości zgodny z pkt. 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej.
6. Tłumaczenia dokumentów.
6.1. Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku
polskim.
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wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony.
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W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia
Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie
przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.
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