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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  
UMOWA 

Nr CSIOZ/_____/2018 

zawarta w dniu …………………… 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

………………………………………………….. 

a 

…………………………………., z siedzibą w ……………, przy ul.……………………….., …………………………….., 

……………………………………….., Regon: ………………….., NIP: …………………………, ………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. 

Zamawiający lub Wykonawca mogą być dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

Po przeprowadzeniu postępowania nr WZP.270.194.2018 zawarta została umowa zwana dalej 

„Umową” o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest najem trzech ekspresów automatycznych do parzenia kawy (zwanych 

dalej: Ekspresami) wraz z dostawą kawy ziarnistej (zwanej dalej: Kawą) na potrzeby 

Zamawiającego. 

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu do 

używania trzy Ekspresy oraz dostarczać Kawę zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy 

oraz w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do Umowy, a 

Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy umówione wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 

Umowy.  

3. Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. 
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§ 2. 

Warunki realizacji Umowy  

Dział I - Ekspresy 

1. Wykonawca w terminie do dwóch dni roboczych od dnia zawarcia Umowy dostarczy, zainstaluje  

i uruchomi w siedzibie Zamawiającego Ekspresy. 

2. Potwierdzeniem dostarczenia Ekspresów i dokonania czynności określonych w ust. 1 będzie 

podpisanie przez Strony protokołu odbiorczego dostawy Ekspresów sporządzonego w oparciu o 

wzór protokołu Zdawczo/Odbiorczego stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. W przypadku gdy podczas dokonywania czynności odbiorczych, Zamawiający stwierdzi 

niezgodność Ekspresów z wymaganiami określonymi w Umowie lub nie wykonanie czynności 

określonych w ust. 1, Zamawiający uprawniony będzie do odmowy dokonania odbioru  

i pisemnego wskazania Wykonawcy uchybień lub wad oraz wezwania Wykonawcy do 

doprowadzenia Ekspresów do stanu i wymagań określonych w Umowie we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszystkich zgłoszonych uchybień lub wad w terminie, o którym 

mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo do odmowy dokonania odbioru i wyznaczenia 

Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wszystkich zgłoszonych uchybień lub wad, po 

upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 dni 

od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia oraz do 

żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Strony przystąpią do odbioru Ekspresów w terminie 2 dni 

roboczych od ich doprowadzenia do stanu i wymagań określonych w Umowie. 

6. 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. 

7. Wykonawca wykona dalsze czynności serwisowe ponad określone w ust. 6 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. 

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

serwisowych wskazanych w ust. 6 – 7 zapewnia Wykonawca na swój koszt w ramach ustalonego 

przez Strony Wynagrodzenia. 

9. 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  
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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. 

10. Naprawa Ekspresu (części i usługa) zostanie przeprowadzona na koszt i ryzyko Wykonawcy  

w ramach ustalonego przez Strony Wynagrodzenia. 

 

Dział II – Dostawy Kawy 

11. W ramach ustalonego przez Strony wynagrodzenia z tytułu podstawowego zakresu dostaw kawy, 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, do 5 dnia roboczego każdego okresu rozliczeniowego, 

do siedziby Zamawiającego i  pomieszczenia przez niego wskazanego kawę w ilości określonej w 

ust. 7 lit a Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz 

spełniającą wymogi określone w ust. 6 tego załącznika. Pierwsza dostawa kawy nastąpi w dniu 

instalacji i uruchomienia Ekspresów w siedzibie Zamawiającego. 

12. Zamawiający w ramach prawa opcji, według własnego uznania i potrzeb, może zwiększyć ponad 

zakres podstawowy miesięczną ilość dostarczonej kawy maksymalnie o 20 kg (Dostawa 

Opcjonalna Kawy). Wykonawca nie nabywa żadnych roszczeń i praw wobec Zamawiającego 

związanych z niezrealizowanym zakresem Dostawy Opcjonalnej Kawy, w szczególności nie może 

domagać się wykonania Dostaw Opcjonalnych Kawy lub zapłaty w zakresie nie zleconych przez 

Zamawiającego Dostaw Opcjonalnych Kawy. Zlecenie i zakres Dostaw Opcjonalnych Kawy 

uzależnione jest wyłącznie od woli i potrzeb Zamawiającego. 

13. Zamówienie Dostawy Opcjonalnej Kawy będzie każdorazowo zgłaszane emailem na adres poczty 

elektronicznej wskazany w § 4 ust 1 pkt. 2. Czas realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od dnia 

złożenia zamówienia Dostawy Opcjonalnej Kawy. 

14. Odbiór Kawy będzie następował każdorazowo na podstawie Protokołu Odbiorczego Zlecenia 

stanowiącego załącznik nr 4 „Protokół Odbiorczy Zlecenia” do Umowy.  

15. W przypadku gdy podczas dokonywania czynności odbiorczych, Zamawiający stwierdzi 

niezgodność Kawy z wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający uprawniony będzie do 

odmowy dokonania odbioru i pisemnego wskazania Wykonawcy uchybień lub wad oraz do 

wezwania Wykonawcy do dostarczenia Kawy spełniającej wymagania określone w Umowie, w 

terminie kolejnych 2 dni roboczych. 

16. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi podczas otwierania kolejnych partii kawy, że produkt nie 

spełnia wymagań określonych w Umowie, których nie mógł ocenić podczas odbioru kawy, 

Zamawiający ma prawo zwrócić wadliwą Kawę Wykonawcy, a Wykonawca wymieni Kawę na 

spełniającą wymogi Umowne w terminie kolejnych 2 dni roboczych od dnia zwrotu. Zwrot  

i dostawa Kawy dokonywana jest na koszt Wykonawcy. 

17. Strony ustalają, że Zamawiający przy korzystaniu z Ekspresów może używać kawę z innych źródeł 

niż od Wykonawcy. 
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Dział III – postanowienia wspólne 

18. Po rozwiązaniu Umowy lub upływie czasu na jaki została zawarta, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy Ekspresy w stanie niepogorszonym jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie 

będące następstwem prawidłowego z nich korzystania. 

19. Zwrot Ekspresów wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy oraz potwierdzenie wykonania 

Umowy zostanie stwierdzone protokołem zdawczym , podpisanym przez Strony, sporządzonym 

w oparciu o wzór protokołu stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania na rzecz 

Wykonawcy wynagrodzenia, na które składa się wynagrodzenie z tytułu dostaw Kawy oraz z 

tytułu usługi najmu Ekspresów (zwane dalej: Wynagrodzeniem). 

2. Maksymalna kwota Wynagrodzenia wynosi do …………. zł brutto (słownie złotych: ……………….), w 

tym VAT, przy czym: 

1) Maksymalna wartość Wynagrodzenia z tytułu usługi najmu Ekspresów wynosi do …………… zł 

brutto (słownie złotych: …………………….), w tym VAT, natomiast miesięczna wartość 

Wynagrodzenia z tytułu usługi najmu wynosi do ……………………. zł brutto (słownie 

złotych: …………………….), w tym VAT, 

2)  Maksymalna wartość wynagrodzenia z tytułu dostaw Kawy w zakresie podstawowym wynosi 

do …………..zł brutto (słownie złotych: …………………….),  w tym VAT, natomiast miesięczna 

wartość wynagrodzenia z tego tytułu wynosi do ……………………. zł brutto (słownie 

złotych: …………………….), w tym VAT, 

3) Maksymalna wartość wynagrodzenia z tytułu Dostaw Opcjonalnych Kawy nie przekroczy 

kwoty …………..zł brutto (słownie złotych: …………………….),   w tym VAT, natomiast miesięczna 

wartość wynagrodzenia z tego tytułu wynosi do ……………………. zł brutto (słownie 

złotych: …………………….), w tym VAT. Zamawiający nie gwarantuje w żadnym zakresie, iż 

skorzysta z Dostaw Opcjonalnych Kawy, a Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia z 

tytułu niezrealizowanych Dostaw Opcjonalnych Kawy. 

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

4. Wynagrodzenie z tytułu usługi najmu należy się Wykonawcy od momentu wydania 

Zamawiającemu przedmiotu najmu zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie oraz 

wykonania pozostałych czynności określonych w § 2 ust. 1. Wysokość wynagrodzenia z tytułu 

usługi najmu za dany okres rozliczeniowy ustala się proporcjonalnie do: (1) ilości dni w danym 

miesiącu, w których Zamawiający miał możliwość korzystania z Ekspresów oraz (2) ilości 

sprawnych Ekspresów w danym miesiącu. Wartość wynagrodzenia z tytułu dostaw kawy w 

zakresie podstawowym uzależniona jest od dostawy kawy zgodnie z § 2 ust. 11 . Jeżeli nie dojdzie 

do wydania Zamawiającemu Ekspresów wynagrodzenie nie należy się Wykonawcy nawet jeżeli 

Wykonawca prawidłowo dostarczy Kawę. 
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5. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy Wynagrodzenie z tytułu usługi najmu Ekspresów z dołu, 

przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na odrębnej 

fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku, z zastrzeżeniem ust. 7. Zamawiający dopuszcza przekazywanie 

faktury/rachunku w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej na odpowiedni adres 

określony w § 4 ust. 3 pkt 1). 

6. Zapłata wynagrodzenia za dostawę kawy będzie następowała w częściach, po każdej dostawie, 

zgodnie z Protokołem Odbioru Zlecenia przelewem na numer rachunku bankowego wskazany 

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

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, z zastrzeżeniem ust. 7. Zamawiający 

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

odpowiedni adres określony w §4 ust. 3 pkt 1) 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktur /rachunków za miesiąc grudzień 2018 r. nie 

później niż do dnia 22 grudnia 2018 r.  

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

9. Wskazane w ust. 2 Wynagrodzenie obejmuje wszelkie zobowiązania finansowe Zamawiającego 

wobec Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 

10. Realizacja Umowy nastąpi ze środków w ramach odpowiedniego planu finansowego wydatków 

bieżących Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zmiana źródła finansowania nie 

wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

§ 4. 

Komunikacja Stron 

1. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonaniem Umowy 

oraz odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywanie czynności 

związanych z jej wykonaniem są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

Paweł Kordas, e-mail: p.kordas@csioz.gov.pl, tel. (22) 203-27-61, tel. kom. 785 853 643, 

lub 

Marcin Adamczyk, e-mail: m.adamczyk@csioz.gov.pl, tel. (22) 597 09 16. 

2) po stronie Wykonawcy:  

……………………….. , e-mail : ……………., tel. kom. ………………;  

…………………. , e-mail : ……………………, tel. ……………….., tel. kom. …………….. 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. W przypadku 

wystąpienia takiej zmiany, Strony wzajemnie się informują o nowej osobie, upoważnionej do 

współpracy i koordynacji wykonania Umowy. 

3. Korespondencja Stron w postaci papierowej lub elektronicznej będzie przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa lub kancelaria@csioz.gov.pl; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: ............................................................. 

http://www.csioz.gov.pl/
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4. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1  nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy, chyba że są odrębnie upoważnione do reprezentowania danej Strony w 

takim zakresie. 

§ 5. 

Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy 

1. W czasie trwania Umowy, każda ze Stron może ją rozwiązać z ważnych przyczyn z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub powzięcia 

informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od 

dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 

wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy tj. będzie obliczone proporcjonalnie. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę lub jej część bez zachowania okresu wypowiedzenia (w 

trybie natychmiastowym) w przypadku, gdy: 

1) wysokość naliczonych kar umownych osiągnie lub przekroczy 30% wartości maksymalnego 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy; 

2) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia Umowy, po bezskutecznym upływie 

terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę 

naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie 

zastosuje się do wezwania. 

4. Oświadczenia o odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 6. 

Kary umowne  

1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % maksymalnego 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona czynności serwisowych w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, o czym mowa w § 2 ust. 6 lub w terminie określonym w § 2 ust. 7 Zamawiający 

zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 0,1 % 

maksymalnego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie czynności naprawczych, w terminie określonym w § 2 

ust. 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 
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0,1 % maksymalnego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni ekspresu zastępczego, w terminie określonym w § 2 

ust. 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 

0,1 % maksymalnego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostawą Kawy w zakresie podstawowym w stosunku 

do terminu określonego w § 2 ust. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy 

karami umownymi w wysokości 0,1 % maksymalnego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z Dostawą Opcjonalną Kawy w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 13 Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami 

umownymi w wysokości 0,1 % maksymalnego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 

potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

8. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na 

zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

9. Kary umowne mogą się sumować.  

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego postanowienia dotyczące kar 

umownych pozostają w mocy. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zmawiającego. 

2. Przez Dni robocze, Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.  

3. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest 

prawo polskie. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 4 Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej 

części w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 i § 4 ust. 2. 

7. Umowa została zawarta w dniu jej podpisania przez Strony. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  
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Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy 

Załącznik nr 4 - Protokół Odbioru Zamówienia. 

 

Zamawiający Wykonawca 

2018-____-__ 
 
 

……………………………………. 

 
 

………………………………………. 
(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 
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