Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna
1.

Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

1.1

Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU
w JSW S.A.

1.2

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania właściwych norm i przepisów oraz posiadać
czytelne i trwałe oznaczenie producenta. W przypadku, gdy producent nie stosuje oznakowania
dla przedmiotowego wyrobu - zamawiający dopuszcza umieszczenie przez dostawcę cechy
na etykiecie identyfikującej dany materiał.

1.3

Wykonawca określa w formularzu ofertowym wszystkich producentów, spośród których
realizował będzie dostawy - z wyłączeniem pozycji:

1.3.1 zawierających w nazwie materiałowej: numer katalogowy, nazwę własną lub nazwę producenta
- dla których zobowiązany jest dostarczyć towar danego producenta.

2.

Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

3.

Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:
Oświadczenie, że oferowane narzędzia są zgodne z nazwami materiałowymi ujętymi
w formularzu ofertowym oraz spełniają wymagania niniejszej Specyfikacji technicznej.

4.

Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

4.1

W przypadku braku stosowania oznaczenia przez producenta:

4.1.1 Oświadczenie producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela o braku stosowania
oznaczenia na wskazanym wyrobie.
4.1.2 Oświadczenie dostawcy o umieszczeniu cechy na etykiecie identyfikującej dany materiał.

5.

Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

5.1

Dokument kontroli jakości producenta.

5.1.1 W przypadku, gdy producent nie sporządza dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.1 - należy
dostarczyć

oświadczenie

producenta

lub

upoważnionego

przedstawiciela

producenta

potwierdzające, że dokument o którym mowa w punkcie 5.1. nie jest sporządzany.
5.2

Deklaracja zgodności wypełniona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji
technicznej.

5.3

Dokument określający warunki i okres gwarancji zgodnie z punktem 1.1 Specyfikacji technicznej.
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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 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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