Załącznik do Ogólnych Warunków Zakupów Towarów i Usług Instytutu
Mechaniki Sp. z o.o.

WYMAGANIA STAŁE DLA ZAKUPÓW i DOSTAW STALI
WSTĘP
1. Niniejsze Wymagania stałe dla zakupów i dostaw stali wiążą Sprzedawców w pełnym zakresie, chyba że
strony w sposób wyraźny wyłączą stosowanie niektórych ich postanowień na piśmie.
2. Przedmiot dostawy ma być wykonany według powyższych specyfikacji technicznej, jakościowej i logistycznej
I.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

1. Załączone Świadectwo jakości 3.1 według EN 10204 : 2005
2. Producent/ Sprzedawca gwarantuje możliwość śledzenia wstecz materiału oraz należnych przy tej okazji
zaświadczeń kontrolnych
3. Cechowanie, etykietowanie, pakowanie wg EN 10025-1: 2004 punkt 11
4. Materiał wolny od ognisk korozji wżerowej, szczelinowej i międzykrystalicznej (dotyczy stali czarnej)
II. WYMAGANIA LOGISTYCZNE
1. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie Zamówienia w formie pisemnej (Potwierdzenie
Zamówienia), w terminie 2 dni roboczych o ile nie zostało to uzgodnione pomiędzy Stronami inaczej.
Po upływie powyższego terminu Zamówienie przestaje wiązać Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu swojej organizacji, jej klientów i organów nadzorujących do
wszystkich uzgodnień związanych z zamówieniem oraz do wszystkich stosownych zapisów związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazywania wymogów Zamawiającego swoim dostawcom.
4. W przypadku zlecenia dotyczącego usługi Dostawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego
o chęci skorzystania z outsourcingu.
5. W przypadku zlecenia usługi na towarze powierzonym przez Zleceniodawcę obowiązuje bezwzględny zakaz
zamiany powierzonego materiału/ wyrobu.
6. Zrealizowana dostawa oznacza otrzymanie materiału z zamówienia wraz z Świadectwem 3.1 według EN
10204 : 2005 - patrz Wymagania jakościowe punkt 1
7. Wszystkie dokumenty dostawy muszą być dostarczone wraz z dostawą
8. W jednej paczce może być tylko jeden wytop, oraz tylko jeden rodzaj sortymentu.
9. Dokument WZ powinien zawierać: numer zamówienia Zamawiającego, ilość z każdego wytopu, wymiary
i rodzaj dostarczanego towaru.
10. Paczki muszą być spięte maksymalnie po 5 ton. Każda paczka musi być przełożona drewnianą przekładką.
11. Wszystkie dostawy mają być dostarczone samochodami oplandekowanymi przystosowanymi do rozładunku
wózkiem widłowym.
12. Towar musi być dostarczony od poniedziałku do piątku od 7:00-14:30.
13. Uwaga. Nieprawidłowo zaadresowane lub wypełnione faktury/rachunki mogą spowodować zwłokę
w zapłacie.

14. W przypadku zmiany harmonogramu dostaw przez Sprzedawcę jest on zobowiązany do przekazania tej
informacji Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed uzgodnionym terminem dostawy.
III. GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. W przypadku gdy dostawa nie będzie zgodna pod względem ilościowym lub jakościowym z warunkami
Zamówienia, Zamawiający poinformuje o tym Sprzedawcę faksem/mailem lub drogą telefoniczną.
Tym samym Zamawiający ma prawo nie przyjęcia dostawy.
2. Informację o ewentualnych odstępstwach Sprzedawca zaznaczy wyraźnie w potwierdzeniu zamówienia.
Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje odstępstwa to Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych
od daty zgłoszenia niezgodności przez Zamawiającego dostarczyć na własny koszt brakujące części
dostawy lub wymienić wadliwy Towar na nowy wolny od wad.
3. Jeżeli wyrób jest oferowany seryjnie lub cyklicznie do Zamawiającego to Sprzedawca zobowiązuje się do
powiadomienia Zamawiającego o planowanych i / lub dokonanych zmianach w dostarczanym wyrobie oraz
uzyskać co do tego zgodę Zamawiającego.
4. Sprzedawca powiadomi organizację w przypadku wystąpienia wyrobu niezgodnego z wymaganiami.
5. Sprzedawca ponosi pełna odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową, za skutki i następstwa wad Towaru,
ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi z powodu niewłaściwej Jakości dostarczonego
Towaru.
6. W przypadku gdy w okresie gwarancji lub rękojmi wystąpi wada Towaru, Dostawca zobowiązany jest
sporządzić raport dotyczący powstałej wady Towaru ze wskazaniem przyczyny jej wystąpienia oraz sposobu
usunięcia najpóźniej w terminie 2 tygodni od otrzymania Informacji o jej wykryciu.
7. W przypadku gdy Sprzedawca nie usunie wady zgłoszonej w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie,
Zamawiający ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt
Sprzedawcy, bez utraty uprawień wynikających z gwarancji lub rękojmi.
IV. KARY UMOWNE
8. W przypadku opóźnienia w dostawach przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo do naliczenia
dostawcy kar umownych w wysokości 0,2% liczonych od wartości przedmiotów niedostarczonych
w uzgodnionym terminie za każdy dzień opóźnienia.
9. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczy o 14 dni uzgodniony termin
dostawy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zamówienia w całości lub części bez obowiązku zapłaty
odszkodowania dostawcy.
V. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Udostępnianie przez Sprzedawcę informacji związanych z Zamówieniem osobom trzecim wymaga pisemnej
zgody Zamawiającego.
2. Wszelkie spory związane z Zamówieniem rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego

