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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…/2018 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiot zamówienia:  

Najem ekspresów automatycznych do parzenia kawy wraz z dostawą kawy na potrzeby Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

2. Ilość urządzeń: 3 

3. Okres trwania Umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

4. Warunki realizacji usługi: 

a) Wykonawca w ramach usługi dostarczy, zainstaluje i uruchomi w siedzibie Zamawiającego 

ekspresy będące przedmiotem najmu; 

b) Wykonawca co najmniej raz w miesiącu, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym, 

dokona serwisu ekspresów w ramach którego wykona niezbędne czynności zalecane przez 

producenta w tym w szczególności odkamienianie, czyszczenie młynka i przewodów 

mlecznych do spieniania; 

c) Wykonawca wykona dalsze czynności serwisowe ponad określone w lit. b jeżeli ekspresy 

będą wskazywały potrzebę serwisowania (komunikat odkamienianie, czyszczenia elementu 

itp.). Wykonawca dokona przedmiotowych czynności niezwłocznie, w terminie do dwóch  

dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

d) Środki eksploatacyjne (płyny do odkamieniania itp.) niezbędne do wykonania czynności 

serwisowych wskazanych w lit. b - c zapewnia Wykonawca na swój koszt w ramach 

ustalonego przez strony wynagrodzenia; 

e) W przypadku awarii ekspresu Wykonawca podejmie próbę jego naprawy w siedzibie 

Zamawiającego tj. ul. Stanisława Dubois 5a, 00-184 Warszawa, w terminie do 24 godzin od 

dnia zgłoszenia, a w przypadku zgłoszenia dokonanego w przeddzień dnia wolnego od pracy 

u Zamawiającego, najpóźniej w kolejnym Dniu roboczym. W przypadku: 

a) braku możliwości naprawy Ekspresu w siedzibie Zamawiającego lub  

b) gdy naprawa w siedzibie zamawiającego nie została zakończona do końca dnia roboczego, 

w którym ją rozpoczęto, 

- wykonawca najpóźniej w następnym dniu roboczym od wystąpienia danego przypadku, 

dostarczy ekspres zastępczy (o tych samych lub lepszych parametrach co naprawiany sprzęt) 

do czasu przywrócenia możliwości korzystania przez Zamawiającego z dotkniętego awarią 

Ekspresu. 

f) Naprawa ekspresu (części i usługa) zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy w ramach 

ustalonego przez strony wynagrodzenia. 

5. Minimalne wymagania dotyczące ekspresów: 

a) zbiornik na kawę o pojemności  1kg; 

b) zbiornik na wodę o pojemności 4 l; 

c) zbiornik na fusy 30 porcji; 

d) taca ociekowa o pojemności 1 l; 

e) system One-Touch cappuccino; 

f) możliwość przygotowywania 2 napojów równocześnie; 

g) dysza gorącej wody i pary; 
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h) podwójna pompa i podwójny bojler; 

i) komunikaty o potrzebie serwisu; 

j) menu w języku polskim; 

k) wydajność ekspresu na poziomie 80 kaw dziennie. 

6. W ramach przedmiotu zamówienia i ustalonego przez strony wynagrodzenia Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego i  pomieszczenia przez niego wskazanego 

kawę ziarnistą do 5 dnia roboczego każdego okresu rozliczeniowego o następujących cechach: 

a) pochodzenie ziaren – Ameryka Środkowa lub Południowa, Indie, Azja lub Afryka 

b) arabika 100%  

c) stopień palenia średni, 

d) kawa z przeznaczeniem do ekspresów automatycznych, dostarczonych w ramach 

Przedmiotu Zamówienia. 

e) okres przydatności do spożycia kawy ziarnistej to minimum 12 m-cy od dnia jej dostarczenia 

do Zamawiającego, w ilości wskazanej w pkt 7 

f) w przypadku gdy kawa nie jest zgodna z cechami wskazanymi w lit. a)-e) Wykonawca musi 

dostarczyć produkt zgodny z ww. cechami w ciągu 3 dni roboczych. 

7. Zakres zamówienia (ilość): 

a) ilość kawy w ramach podstawowego przedmiotu zamówienia – 30 kg każdego 

miesiąca(okresie rozliczeniowym), dostarczana w opakowaniach po 1 kg. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zamówienia w ramach którego będzie miał 

możliwość zwiększenia miesięcznego zamówienia o kolejne  20 kg (maksymalnie) każdego 

miesiąca. 

 Zamówienia z opcji będzie zgłaszane mailowo, czas realizacji zamówienia do 5 dni 

roboczych od dnia złożenia zamówienia 

8. Odbiór dostaw kawy: 

a) odbiór kawy będzie następował każdorazowo na podstawie Protokołu Odbiorczego Zlecenia; 

b) w przypadku gdy kawa nie jest zgodna z cechami wskazanymi w pkt. 6 lit. a)-e) Wykonawca 

musi dostarczyć produkt zgodny z ww. cechami w ciągu 2 dni roboczych. 

c) W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi podczas otwierania kolejnych partii kawy, że 

produkt nie nadaje się do spożycia ze względu na czynniki, których nie mógł ocenić podczas 

odbioru kawy, Zamawiający ma prawo zwrócić wadliwy towar do Wykonawcy, a Wykonawca 

musi wymienić towar na przydatny do spożycia w ciągu 2 dni roboczych.   

9. Płatność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia:  

a) Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za usługę najmu z dołu za realizację 

przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 4-5, przelewem na numer rachunku bankowego 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, Zamawiający dopuszcza 

przekazywanie faktury/rachunku w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej na swój 

adres siedziby; 

b) Zapłata wynagrodzenia za dostawę kawy zgodnie z pkt 6-7 będzie następowała w częściach, 

po każdej dostawie, zgodnie z Protokołem Odbioru Zlecenia przelewem na numer rachunku 

bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, Zamawiający 

dopuszcza przekazywanie faktury/rachunku w postaci elektronicznej lub w postaci 

papierowej na swój adres siedziby;  
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