Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne i szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
1.1. Warunki techniczno-użytkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Specyfikacji technicznej.
1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert spełniających wymagania zamawiającego, więcej niż
jednego producenta, spośród których wykonawca będzie realizował dostawy przedmiotu
zamówienia. Wykonawca poda wówczas zakres rozmiarów oferowanych wkładek, które będzie
dostarczał od danego producenta, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Specyfikacji technicznej.
1.3. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy do zamawiającego.
2. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą.
2.1. Dokumenty wymienione w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji technicznej.
2.2. Oświadczenie wykonawcy, że dokumenty wymienione w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji technicznej
są aktualne.
3. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia.
3.1. Dokumenty wymienione w pkt 2. Specyfikacji technicznej.
4. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia.
4.1. Dokumenty wymienione w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji technicznej.
4.2. W przypadku, gdy termin ważności któregokolwiek ze złożonych przez wykonawcę dokumentów
upływał będzie przed zakończeniem okresu przewidzianego na wykonanie świadczenia
wynikającego z udzielonego zamówienia, wykonawca najpóźniej w następnym dniu po wygaśnięciu
ważności danego dokumentu, dostarczy do Wydziału Przetargów oraz do magazynów Zakładu
Wsparcia Produkcji JSW S.A. kolejny dokument, którego okres ważności będzie nie krótszy niż czas
pozostały do zakończenia okresu, na który zostało udzielone zamówienie. W przypadku
niedopełnienia powyższego obowiązku zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie we wskazanym powyżej terminie
oświadczenia o odstąpieniu przesyłka poleconą.
5. Tłumaczenie 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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