Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawiającego: hydraulicznych
nożyc gilotynowych do blach stalowych spełniających wymogi określone w
dokumentacji niniejszego postępowania.
Parametry urządzenia zostały określone poniżej:
HYDRAULICZNE NOŻYCE GILOTYNOWE DO BLACH STALOWYCH
1) dostawa urządzenia w ilości 1 szt. na adres Zamawiającego,
2) uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego,
3) instruktarz (szkolenie)
zaoferowanego urządzenia,

z

zakresu

prawidłowej

obsługi

i

konserwacji

4) zaoferowanie bezpłatnej gwarancji na warunkach określonych poniżej, które
mogą zostać rozszerzone w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

1.Opis
parametrów

1. Nożyce gilotynowe o napędzie hydraulicznym.
2. Szerokość cięcia blach stalowych – min. 3000 mm.
3. Grubość cięcia blachy dla Rm = 400 N/mm2 – 16 mm
4. Grubość cięcia blachy dla Rm = 700 N/mm2 – min.10
mm - max. 12 mm
5. Automatyczna regulacja kąta i szczeliny cięcia blach.
6. Linia cięcia blach podświetlana laserowo.
7. Automatyczna regulacja zderzaka tylnego.

2.Gwarancja

1.Gwarancja minimalna 12 miesięcy liczona od dnia odbioru
przedmiotu zamówienia od Wykonawcy.
2.Wykonawca może udzielić dłuższej gwarancji w
formularzu oferty liczonej w miesiącach.
3. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy
liczonych od dnia odbioru przedmiotu zamówienia od
Wykonawcy.
4. Gwarancja nie obejmuje przeglądów i przeglądów
konserwacyjnych oraz wymiany części eksploatacyjnych.
Wykonawca zorganizuje na własny koszt w dniu dokonania
odbioru i rozruchu przedmiotu zamówienia instruktarzu
(szkolenia) wskazanych przez Zamawiającego osób z
zakresu prawidłowej obsługi i konserwacji zaoferowanego
urządzenia. Szkolenie instruktarzowe potrwa co najmniej 60
minut.

3.Szkolenie
instruktarzowe
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4.Dokumentacja
1.Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna przedmiotu
niezbędna
do zamówienia
odbioru
2.Instrukcja obsługi w języku polskim (wersja papierowa lub
(i) wersja na CD) zawierająca instrukcję obsługi operatora
oraz zasady konserwacji.
3.Europejski Certyfikat Zgodności i Bezpieczeństwa CE
4.Dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim.
5.Kartę gwarancyjną.
5.Warunki
1.Wykonawca zapewni możliwość dokonania przeglądów
serwisu
gwarancyjnych i napraw w siedzibie Zamawiającego – na
podstawie odrębnej umowy (przeglądy) lub gwarancji.
2.
Wykonawca
oferuje
dla
hydraulicznych
nożyc
gilotynowych
czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 72
godziny.
3. Poprzez czas reakcji Zamawiający rozumie okres
upływający od momentu zgłoszenia telefonicznego/za
pośrednictwem e-mail do momentu przyjazdu do
Zamawiającego pracownika odpowiedzialnego za serwis
urządzenia.
6.Termin dostawy 1.Wykonawca dokona ustalenia terminu dostawy i odbioru
przedmiotu Zamówienia co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem realizacji przyjmując do wiadomości
następujące ograniczenia:
- konieczność uzyskania zgody na dostęp do terenu
Kopalni Soli „Wieliczka”
- godziny pracy Zamawiającego,

- dni wolne od pracy, święta państwowe oraz
uroczystości odbywające się na terenie Kopalni Soli
„Wieliczka”,
brak
możliwości
zorganizowania
odbioru
przedmiotu umowy ze względu na wydarzenia
realizowane na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”, w
tym wydarzenia ograniczające dostęp do terenu
zakładu.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie
do 140 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Poprzez termin dostawy Zamawiający rozumie datę
podpisania protokołu odbioru i rozruchu.
4. W przypadku wykrycia usterek uniemożliwiających odbiór
przedmiotu
zamówienia
lub
w
przypadku
niezgodności/niekompletności dostawy Wykonawca usunie
te braki w terminie ustalonym przez strony na własny koszt.
Dostawa objęta usterkami, niekompletna lub niezgodna z
warunkami określonymi w niniejszym dokumencie powoduje
brak możliwości dokonania odbioru przedmiotu umowy bądź
odbiór przedmiotu umowy z usterkami/brakami.
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7.Termin
płatności

8.Pozostałe
warunki

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i
ryzyko Wykonawcy na adres Zamawiającego: Park Kingi 1
32-020 Wieliczka lub w przypadku ograniczeń w dostępie do
miejsca wskazanego przez Wykonawcę położonego na
terenie Gminy Wieliczka.
1. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia
faktury VAT do siedziby Zamawiającego następującej po
podpisaniu
protokołu
odbioru
i
rozruchu
(bez
wad/usterek/niekompletności w nim wskazanych) przez
Zamawiającego.
2. Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczki o wartości
30% całkowitej ceny zamówienia na podstawie faktury proforma lub innego dokumentu księgowego.
3. Zamawiający dokona płatności w złotych na numer
rachunku
wskazany
w
dostarczonej
do
siedziby
Zamawiającego fakturze.
4. Za termin płatności Zamawiający uważa datę obciążenia
rachunku Zamawiającego.
1. Urządzenie fabrycznie nowe – co oznacza iż zostało
wyprodukowane w roku 2019 i nie było dotychczas
użytkowane poza czasem niezbędnym do dokonania testów
i czynności rozruchowych.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę sprzętu
powystawowego, posiadającego uszkodzenia wizualne lub
techniczne, a także obciążonego na rzecz osób trzecich.
3. Urządzenie posiada Europejski Certyfikat Zgodności i
Bezpieczeństwa CE oraz spełnia wymogi określone w
Dyrektywie
Maszynowej
(Dyrektywa
2006/42/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w
sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE)
4. Urządzenie posiada oznaczenia w języku polskim.
5. Zamówienie nie jest realizowane w częściach.
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