Załącznik nr 5 - Istotne warunki zamówienia
Istotne warunki zamówienia dla postępowania nr 1/0210/2018 dot. „Wykorzystanie mieszadeł
elektromagnetycznych na żyłach maszyny do ciągłego odlewania wyrobów długich w celu
produkcji nowego gatunku stali przeznaczonego na steel cord” (nr projektu POIR.01.02.0000-0210/17), 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)
1. Warunki płatności
Wszystkie płatności będą płatne sześćdziesiąt (60) dni kalendarzowych od daty dostarczenia
faktury przez Zamawiającego wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru
potwierdzającym wykonanie dostawy/usługi.

Nr

Opis zdarzenia
kontraktowego

Data zdarzenia
kontraktowego

Część CENY
KONTRAKTOWEJ

Uwagi
(np.
podlegają
Gwarancjom Bankowym)

(% CENY
KONTRAKTOWEJ)

1

zaliczka płatna w
terminie 30 dni po
podpisaniu umowy, po
przedstawieniu
gwarancji bankowej

Przekazanie
ZAMAWIAJĄCEMU
gwarancji bankowej
zabezpieczającej
roszczenia
ZAMAWIAJĄCEGO o
zwrot zaliczki.
J

10%

Termin ważności gwarancji
bankowej : do chwili
podpisania przez Strony
protokołu odbioru
końcowego PRAC I/LUB
WYPOSAŻENIA
Kwota gwarancji
bankowej : 10% CENY
KONTRAKTOWEJ

2

Opracowanie i
przekazanie
dokumentacji wraz
uzyskaniem
zatwierdzenia przez

J + … tygodni

5%

AMP

3

Zakończenie dostawy
DDP

J + … tygodni

50%

Płatność na podstawie
obustronnie podpisanego
protokołu
potwierdzającego dostawę
Kary za zwłokę zgodnie z
punktem 2.1

Zakończenie montaży
4

5

6

Gotowość do pierwszej
eksploatacji - R.F.I.O.

Podpisanie końcowego
protokołu odbioru PRAC
I/LUB WYPOSAŻENIA

J + … tygodnie

15%

J + … tygodni

10%

J + … tygodni

10%

Kary za zwłokę zgodnie z
punktem 2.1
Kary za zwłokę zgodnie z
punktem 2.1
Przekazanie
ZAMAWIAJĄCEMU
gwarancji bankowej
zabezpieczającej
roszczenia
ZAMAWIAJĄCEGO z
tytułu wad PRAC lub/i
WYPOSAŻENIA (rękojmia
ustawowa i umowna
gwarancja jakości), w tym
roszczeń Zamawiającego
powstałych na skutek
wykonania przez
Zamawiającego prawa do
odstąpienia od Kontraktu
lub prawa do obniżenia
ceny.
Termin ważności gwarancji
bankowej: okres gwarancji
Kwota gwarancji
bankowej : 10% CENY
KONTRAKTOWEJ

2. Kary umowne
2.1 Za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% CENY za każdy pełny tydzień zwłoki do
maksymalnie 10% CENY.

2.2 Postanowienia powyższe nie uchybiają obowiązkowi zapłaty kar umownych określonych
w umowie o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy.
2.3 Niezależnie od jakichkolwiek obowiązków WYKONAWCY wskazanych w KONTRAKCIE,
WYKONAWCA ma obowiązek w szczególności dotrzymać następujących KPI:
Pomiar strefy kryształów równoosiowych:
Zgodnie z załącznikiem 9, punkt 1 specyfikacji technicznej do zapytania ofertowego nr
1_0210_2018_PL:
- Gatunki stali do przeprowadzenia próby do sprawdzenia KPI: C72D2/1 i C82D2/1
- Temperatura przegrzania kadzi pośredniej ≤ 30 °C podczas sprawdzania KPI
- KPI: Strefa równoosiowa dla każdej z 9 badanych próbek > 40 %
Pomiar segregacji środkowej:
Zgodnie z załącznikiem 9, punkt 2 specyfikacji technicznej do zapytania ofertowego nr
1_0210_2018_PL:
- Gatunki stali do przeprowadzenia próby do sprawdzenia KPI: C72D2/1 and C82D2/1:
- Temperatura przegrzania kadzi pośredniej ≤ 30 °C podczas sprawdzania KPI
- KPI: Segregacja węgla Cc dla każdej z badanych próbek ≤ 1,04%

2.3.1 W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z powyższych warunków przez
WYKONAWCĘ zastosowanie znajdzie klauzula „Naprawienia i Usunięcia”, a WYKONAWCA
dołoży wszelkich starań do spełnienia chociaż w minimalnym stopniu w/w KPI.

