Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne warunki techniczno–użytkowe przedmiotu zamówienia:
1.1.

Części do pomp odwadniających (stanowiące przedmiot aukcji), przeznaczone są do utrzymania
ciągłości pracy ww. pomp stosowanych w wyrobiskach podziemnych oraz zakładzie przeróbczym
kopalń JSW S.A.

1.2.

Oferowane wyroby muszą być nowe. Za towary nowe uznaje się towary nieużywane, wytworzone
nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.

1.3.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia
ruchu podziemnych zakładów górniczych.

1.4.

Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi
Warunkami Umów w JSW S.A.

2. Szczegółowe warunki techniczno–użytkowe przedmiotu zamówienia:
2.1.

Oferowane części do pomp odwadniających muszą być zgodne z dokumentacją techniczną bądź
techniczno–ruchową (DTR) pomp konkretnego typu oraz być przystosowane do zabudowy
i stosowania bez dodatkowych przeróbek lub/i elementów pośredniczących.

2.2.

W przypadku oferowania wyrobów równoważnych, oferowane wyroby muszą spełniać wszystkie
wymogi zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji technicznej.

2.3.

Zastosowanie oferowanych części nie może naruszać obecnych warunków eksploatacji pomp
odwadniających, a w przypadku wyrobów równoważnych dodatkowo nie może powodować
konieczności ponownego przeprowadzenia procedury oceny zgodności.

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:
3.1.

Wypełnione oświadczenie wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej.

3.2.

Lista oferowanych wyrobów z podaniem nazwy oferowanego wyrobu oraz nazwy producenta.

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:
4.1.

Wypełnione oświadczenie wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej.

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:
5.1.

Dokument kontroli jakości wyrobu.

5.2.

Deklaracja zgodności:
5.2.1.

Producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, którym
podlega oferowany wyrób lub,

5.2.2.

Według Załącznika Nr 2 do Specyfikacji technicznej (w przypadku, gdy oferowany
wyrób nie podlega pod żadną z dyrektyw).

5.3.

Dokument zawierający warunki i okres gwarancji jakości zgodny z pkt 1.4. niniejszej Specyfikacji
technicznej.
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6. Tłumaczenia dokumentów.
6.1. 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
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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