ZAŁĄCZNIK NR 4 – Istotne warunki zamówienie do zapytania ofertowego
nr 01/0211/17-00/2019 z dnia 24.09.2019

Istotne warunki zamówienia dla postępowania nr 01/0211/17-00/2019 z dnia 24.09.2019 dotyczące
dostawy (zgodnie z DDP), rozładunku, montażu i uruchomienia nowej suwnicy nr 1025 o udźwigu
Q=40t spełniającej wymagania AMP dla automatycznego sterowania napędów suwnic-Automatic
Crane Engine(ACE), 2 kompletów kleszczy ACE o napędzie elektrycznym do poziomego transportu
kręgów gorących blach o masie Q=35 t oraz doposażenie istniejącej suwnicy nr 1020 /Q40t dla potrzeb
ACE w Zakładzie Walcownia Zimna – Kraków w ramach projektu „Opracowanie optymalnego modelu
logistycznego i modelu chłodzenia na składzie przed linią wytrawialni w zakładzie Walcowni Zimnej
ArcelorMittal Poland S.A” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0211/17-00), współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 7/1.2/2017_INNOSTAL )
1. Warunki płatności
Wszystkie płatności będą płatne po ilościowej i jakościowej akceptacji odpowiednich zdarzeń
kontraktowych, minimum sześćdziesiąt (60) dni kalendarzowych (lub dłużej zgodnie z ustaleniami
pomiędzy Stronami) od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

Nr

Opis zdarzenia
kontraktowego

Data zdarzenia
kontraktowego

Część CENY
KONTRAKTOWEJ

Uwagi (np. podlegają Gwarancjom Bankowym)

(% CENY
KONTRAKTOWEJ)

1

Przedpłata

T0

10%

Po przedstawieniu Gwarancji Bankowej na tę samą kwotę (zgodnej
z wzorem zaakceptowanym przez Kupującego) zabezpieczającej
roszczenia Kupującego o zwrot wypłaconej zaliczki.
Data ważności gwarancji bankowej:
do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

2

3

Zakończenie Etapu I

Zakończenie Etapu II

T0 + 9 miesięcy

T0 + 14 miesięcy

70%

20%

Płatność na podstawie obustronnie podpisanego Protokołu Zakończenia
Etapu I potwierdzającego odbiór towarów i wykonanie zakresu prac
związanych z Etapem I
Płatność na podstawie obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru
Końcowego, potwierdzającego spełnienie zakresu prac związanych z II
Etapem i po przedstawieniu Gwarancji Bankowej na kwotę 10% CENY
KONTRAKTOWEJ (zgodnej z wzorem zaakceptowanym przez
Kupującego), zabezpieczającej roszczenia Kupującego zabezpieczającej
roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wad PRAC lub/i WYPOSAŻENIA
Data ważności gwarancji bankowej: na okres trwania gwarancji działania
(na dostawy i usługi).

1. Kary umowne
2.1 Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU
karę umowną w wysokości 1% CENY KONTRAKTOWEJ za każdy pełny tydzień opóźnienia
do maksymalnie 10%.
2.2 Postanowienia powyższe nie uchybiają obowiązkowi zapłaty kar umownych określonych w umowie
o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy.

