Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna
Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją, której termin obowiązywania wynosi 24
miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU w JSW S.A.
Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
Dostawa

skrzyżowania

trójstronnego

o

konstrukcji

portalowej

Przekopu

C-1

z Objazdem 2 na poziomie 1290m wraz z kompletem akcesoriów wg załączników od 1 do
7 do niniejszej Specyfikacji technicznej.
Dostawa skrzyżowania trójstronnego o konstrukcji portalowej Przekopu technologicznego 1 z
Objazdem 1 i Objazdem 2 na poziomie 1290 wg załączników od 8 do14 do niniejszej Specyfikacji
technicznej.
Dla zapewnienia sprawnego montażu w warunkach dołowych konstrukcja skrzyżowania musi być
zmontowana w niezbędnym zakresie u wykonawcy i potwierdzona protokołem odbioru.
Skrzyżowanie ma być zmontowane kompletne, z wszystkimi kompletami akcesoriów.
Każdy element składowy konstrukcji obudowy skrzyżowania podczas próbnego montażu powinien
być czytelnie oznakowany farbą według ustaleń z odbiorcą.
Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:
Dokument potwierdzający posiadanie przez wykonawcę prac spawalniczych, uprawnień
w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych klasy I wg PN-M-69008 lub normy równoważnej.
Dokument opatrzony czytelną pieczęcią funkcyjną Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
lub jego zastępcy potwierdzający właściwe wykonanie co najmniej 2 skrzyżowań zabudowanych
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w ciągu ostatnich 3 lat lub co najmniej 3
skrzyżowań zabudowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w ciągu ostatnich 5
lat.
Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z projektem
wg załączników od 1 do 7 i wg załączników od 8 do 14 oraz będzie zgodny ze Specyfikacją
techniczną.
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 są aktualne. Przedmiotowe oświadczenie nie może być wydane wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:
-
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Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:
Deklaracja zgodności dostawcy (załącznik nr 15 do niniejszej Specyfikacji technicznej) wypełniona
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 potwierdzająca wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z załącznikami od 1 do 7 i wg załączników od 8 do 14 do niniejszej Specyfikacji technicznej.
Dokument gwarancji zgodny z pkt. 1.1. Specyfikacji technicznej.
Specyfikacja elementów składowych konstrukcji skrzyżowania.
Instrukcja montażu wraz z niezbędnymi rysunkami.
Świadectwo jakości (atest) według normy PN-EN 10204 lub równoważnej, potwierdzające co
najmniej parametry materiału użytego do wykonania przedmiotu zamówienia (skład chemiczny,
parametry wytrzymałościowe).
6. Tłumaczenia dokumentów:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim.
Dokumenty

sporządzone

w

języku

obcym

Wykonawca/Dostawca

składa

wraz

z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości
Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie
przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.
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