Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 4/0173/2019

ISTONE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Istotne warunki zamówienia dla postępowania nr 4/0173/2019 z dnia 04.04.2019 dot. Wykonania i
dostawy DDP (zgodnie z INCOTERMS 2010) kompletu osprzętu walcowniczego i kompletu osprzętu dla
urządzeń prostujących w celu uruchomienia walcowania nowej szyny 50E2 w ARCELORMITTAL
POLAND S.A., ODDZIAŁ - Huta Królewska, Chorzów w ramach projektu „Nowe wyroby kolejowe w Hucie
Królewskiej” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0173/16), 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 2/1.2/2016).
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

2

Pro-rata dostawa DDP
(harmonogram
rozliczeniowy do
uzgodnienia)

Podpisanie protokołu
odbioru końcowego PRAC
I/LUB WYPOSAŻENIA

J + ….tygodni

J + ….tygodni

90%

10%

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: 12 miesięcy od dnia
podpisania przez Strony protokołu
odbioru końcowego PRAC I/LUB
WYPOSAŻENIA.
Kwota gwarancji bankowej : 5%
CENY

LUB

2. Dokonanie wstrzymania z
ostatniej płatności kwoty
będącej równowartością
5% CENY. Wstrzymanie
zostanie dokonane na
okres 12 miesięcy.
(decyzję odnośnie wyboru
zabezpieczenia na okres gwarancji
i rękojmi podejmuje Oferent
składając ofertę z wyborem
jednego z dwóch wariantów)

2. 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.

