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Egz. nr …..

PROJEKT UMOWY NR ..........................

zawarta w dniu …………..………… w Koszalinie pomiędzy …………………………………… 
reprezentowanym przez:
……………………………………………….,
zwanym dalej „Sprzedającym”, 
a 
Skarbem Państwa - Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego 92, reprezentowanym przez:
……………………………………………….,
zwanym dalej „Kupującym”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania wyboru przez Najemcę oferty 
Wynajmującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego 
z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest:

1) zakup i dostawa środków czystości dedykowanych do bloków żywienia firmy 
…………………………….. zgodnie z zestawieniem ilościowo-cenowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, oraz

2) zapewnienie centralnego systemu dozowania środków czystości dla 3 zmywarek, 
1 mieszalnika do przygotowania roztworów roboczych o regulowanym stężeniu 
oraz 3 urządzeń dozujących roztwór i czystą wodę na powierzchnie, do 
przygotowywania myjących i dezynfekujących roztworów roboczych Kupującego, 
zwanego dalej „systemem dozowania”.

2. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa środki czystości w asortymencie i ilości 
zawartej w zestawieniu ilościowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wraz z 
możliwością użytkowaniem systemu dozowania zgodnie z formularzem ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, za umowną cenę brutto w wysokości do 
……………… zł (słownie: …………………………), w tym podatek VAT 23%.

3. W cenę towaru, o której mowa w ust. 2 wliczone są koszty załadunku środków czystości, 
ich transportu do siedziby Kupującego, koszty ich wniesienia i złożenie we wskazanym 
przez Kupującego miejscu, koszty ich opakowania, koszty montażu i udostępnienia 
Kupującemu systemu dozowania, podlegających po wykorzystaniu środków czystości 
zwrotowi, koszty związane z przeprowadzeniem jednego szkolenia personelu Kupującego 
z obsługi systemu, koszty serwisowania systemu oraz pozostałe niewymiennie, bez 
których wykonanie przedmiotu umowy nie jest możliwe w sposób należyty, a także koszty 
rozmontowania systemu dozowania po okresie obowiązywania umowy.

4. System dozowania będzie użytkowany przez okres wykorzystywania środków czystości 
wymienionych w ust. 1 pkt 1, nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 r. 

5. Cena, o której mowa w ust. 2 jest stała i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania 
umowy.

6. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do czasu wykorzystania przez Kupującego 
dostarczonych środków czystości wymienionych w ust. 1 nie dłużej jednak niż do dnia 
31.12.2021 r. 

§ 2
1. Dostawa środków czystości wymienionych w § 1 ust 1. odbędzie się jednorazowo do dnia 

16.12.2019 r.
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2. Zapłata za dostarczone środki czystości uregulowana zostanie przelewem, na podstawie 
faktury na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 21 dni od daty otrzymaniu przez 
Kupującego faktury.

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego i wzajemnego informowania o zmianach 
adresów i kont  bankowych.

4. Termin zapłaty zostaje zachowany z chwilą obciążenia rachunku bankowego 
Kupującego.

§ 3
1. Wydanie Kupującemu środków czystości przez Sprzedającego nastąpi w wyznaczonym 

miejscu na terenie siedziby Kupującego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu dostawy, nie później niż do 16.12.2019 r. Osobą do kontaktu w sprawie dostawy 
towaru za strony Kupującego jest  ………………………….

2. Sprzedający jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia środków czystości na czas 
ich przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich dostawę, jakość i ewentualne 
uszkodzenia w czasie transportu. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedającego.

§ 4
1. Sprzedający zamontuje dla poz. 1-3 z zestawienia ilościowo-cenowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do umowy, w obiekcie kuchni -  stołówki  znajdującej przy ul. Piłsudskiego 
92 w budynku nr 51 system dozowania środków czystości dla trzech zmywarek (jednej  w 
pomieszczeniu kuchni i dwóch w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych) w odrębnym 
pomieszczeniu oddalonym od obu zmywalni max do 50 metrów. System wyposażony ma 
być w trzystopniową wizualną instalację alarmową poziomu środków myjących i 
nabłyszczającego zintegrowaną z systemem dozującym oraz sygnalizacją alarmującą, 
błyskową LED zainstalowaną w kuchni i zmywalni naczyń stołowych.

2. Sprzedający dla poz. 4, 5 i 6 z zestawienia ilościowo-cenowego, stanowiącego załącznik 
nr 1 do umowy, zamontuje 3 sztuki urządzeń dozujących do przygotowywania roztworów  
roboczych z koszami ze stali nierdzewnej do zamontowania kanistrów na ścianie oraz 
min. 20 m wężem zakończonym pistoletem dozującym roztwór i czystą wodę.

3. Sprzedający dla poz. 7 z zestawienia ilościowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 
do umowy, zamontuje w pomieszczeniu zmywalni instalowany do ściany i podłączany do 
wody sieciowej mieszalnik do przygotowywania roztworów  roboczych o regulowanym 
stężeniu. 

4. Wszystkie urządzenia dozujące stanowiące centralny system dozowania zostaną 
zwrócone Sprzedającemu, na jego koszt, po zużyciu przez Kupującego środków 
czystości, które za ich pośrednictwem były dozowane. Zwrot urządzeń dozujących 
polegać będzie na samodzielnym zdemontowaniu i zabraniu ich przez Sprzedawcę w 
terminie uzgodnionym z Kupującym.

5. Do każdego oferowanego środka czystości z zestawienia ilościowo-cenowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Sprzedający dołączy obowiązujące karty 
charakterystyki.

6. Oferowane przez Sprzedającego środki czystości muszą być przeznaczone do obiektów 
zbiorowego żywienia. Muszą one również pochodzić od jednego producenta z jednej linii 
produktów.

7. Sprzedający przeprowadzi w terminie uzgodnionym z Kupującym szkolenie, wliczone 
w cenę o której mowa w § 1 ust. 2, dla personelu Kupującego w zakresie obsługi systemu 
dozowania. Szkolenie to będzie potwierdzone kartą szkolenia.

8. Sprzedający przynajmniej raz na kwartał przeprowadzi bezpłatny przegląd okresowy 
urządzeń dozujących potwierdzi to wydaniem Kupującemu karty serwisowej. 

9. Czynności, o których mowa w ust. 1 - 3 zostaną wykonane w wyznaczonym przez 
Kupującego terminie. Kupujący o wyznaczeniu terminu powiadomi Sprzedawcę z 7 
dniowym wyprzedzeniem.
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§ 5
1. Przedmiot umowy musi być wolny od wad.
2. Zakres obowiązków Sprzedającego tytułem gwarancji określają przepisy Kodeksu 

cywilnego.
3. Sprzedawca na dostarczone środki czystości oraz system dozowania udziela bezpłatnej, 

pełnej gwarancji na okres obowiązywania umowy oraz zapewnia serwis gwarancyjny na 
czas obowiązywania umowy, w tym w szczególności:

a) usuwa na swój koszt wady w przedmiocie umowy, w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania reklamacji;

b) zapewnia w okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy jeżeli takie są 
wymagane;

c) ponosi wszystkie koszty związane z reklamacjami w okresie gwarancji, w tym 
koszt jego odbioru, przewiezienia i dostarczenia.

4. W przypadku dostarczenia środków czystości z wadami Kupujący może odmówić ich 
przyjęcia i żądać ich wymiany na wolne od wad. Wymiana ta będzie dokonana przez 
Sprzedającego na jego koszt, w terminie do 24 godzin od dostawy wadliwych środków 
czystości.

5. W razie awarii systemu dozowania Sprzedający zobowiązuje się do zdiagnozowania 
wady/usterki/awarii, w każdy dzień tygodnia. 

6. Sprzedawca zapewni możliwość zgłaszania reklamacji w godzinach od …………………..,          
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane 
telefonicznie pod nr tel.  …………………. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
……………..   Zgłoszenie zawierać będzie numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i 
godzinę zgłoszenia, opis wady/usterki/awarii.

7. Sprzedający zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady/usterki/awarii w systemie 
dozowania, w terminie 2  dni  od dnia otrzymania reklamacji.

8. Roszczenia z tytułu udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji, Kupujący zgłosi w postaci 
reklamacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty ich ujawnienia.

9. W razie stwierdzenia w dostarczonym przedmiocie umowy ukrytych wad jakościowych 
Kupujący prześle Sprzedawcy reklamację. 

10. Brak odpowiedzi w ciągu dwóch dni roboczych uważa się za przyjęcie reklamacji.
11. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody spowodowanej wadą oraz powstałej 

w związku z usuwaniem wady, w terminie ustalonym z Kupującym.
12. Kupujący w okresie gwarancji uprawniony jest do usunięcia we własnym zakresie na koszt 

i ryzyko Sprzedawcy wad nie usuniętych przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w               
ust. 10 oraz naprawienia wyrządzonych taką wadą szkód we własnym zakresie na koszt i 
ryzyko Sprzedawcy.

13. W przypadku, gdy Sprzedawca rozpocznie usuwanie wady, lecz czynność tę następnie 
bezzasadnie wstrzyma, ust. 12 ma odpowiednie zastosowanie.

14. Koszty usunięcia wady i naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w ust. 12, 
poniesione przez Kupującego, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić w terminie 7 dni 
roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę żądania Kupującego w tym 
zakresie. Żądanie winno zawierać także uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej 
wysokość.

15. Kupujący w przypadku powzięcia wątpliwości co do jakości zaoferowanych środków 
czystości zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia stosownych badań laboratoryjnych 
na ich zgodność ze specyfikacją, w celu potwierdzenia że spełniają one określony przez 
Kupującego poziom jakości, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kupujący wystawi 
Sprzedawcy notę obciążającą za przeprowadzone badania w terminie 14 dni licząc od dnia 
otrzymania za przeprowadzone badania faktury.
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§ 6
1. Kupującemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) Sprzedawca opóźnia się montażem systemu dozowania zgodnie z § 4 ust. 1 - 3 w 
stosunku do terminu o którym mowa w § 4 ust. 9 o co najmniej 10 dni;

2) Sprzedawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w              
§ 2 ust. 1 o co najmniej 7 dni;

3) w przypadku gdy badania, o których mowa w § 5 ust. 15 wykażą niezgodność 
środków czystości z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do 
umowy;

4) 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 dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

2. Z prawa odstąpienia, Kupujący może skorzystać w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 
powyższej okoliczności.

3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie w ust. 1 pkt 3 Sprzedawca na własny 
koszt odbierze niewykorzystane środki czystości i zapłaci Kupującemu poniesione 
koszty zakupu. Kupujący zażąda od Sprzedawcy kary umownej o której mowa w § 7  
ust. 1 pkt 1) liczonej od wartości niewykorzystanych zwróconych Sprzedawcy środków 
czystości. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 i 2 Kupujący zażąda od 
Sprzedawcy kary umownej o której mowa w § 7  ust. 1 pkt 1).

§ 7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający zobowiązuje się 

do zapłacenia Kupującemu kary umownej:
1) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Sprzedający, w wysokości 10% ceny, o której mowa 
w § 1 ust. 2,;

2) za opóźnienie w montażu systemu dozowania w wysokości 1 % ceny, o której 
mowa w § 1 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 
10% ceny brutto określonej w § 1 ust. 2;

3) za opóźnienie w dostarczeniu środków czystości w wysokości 1% wartości 
umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% ceny brutto określonej w § 1 ust. 2;

4) za opóźnienie w usunięciu wady/usterki/awarii w środkach czystości lub/i w 
systemie dozowania w wysokości 1% wartości umownej, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterki/awarii.

2. Kupujący ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego kary umowne.

§ 8
1. Sprzedający oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i art. 499 

Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku niedotrzymania warunków realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Sprzedający oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem 
błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego 
nieważnością.

3. Kupujący oświadcza, że wystawi Sprzedającemu notę w terminie 21 dni licząc od dnia 
dokonania potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku 
zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1.

§ 9
1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku 

jej realizacji jest każda ze Stron umowy zgodnie z właściwością z niej wynikającą – ze 



5

strony Kupującego – Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 92, ze strony Sprzedawcy – ……………….. 
Powyższe dane osobowe zbierane są przez Strony umowy wyłącznie w celu ich 
przetwarzania na potrzeby realizacji umowy.

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą udostępnione odbiorcom danych w 
rozumieniu przepisów rozdziału V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”.

3. Strony umowy zapewnią, każda we własnym zakresie, pełną ochronę danych osobowych 
podanych w umowie i uzyskanych w wyniku jej realizacji oraz zgodność z przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w trakcie realizacji 
umowy.

4. Kupujący oświadcza, że wykonanie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

5. Kupujący przekaże klauzulę obowiązku informacyjnego osobom wskazanym w umowie 
zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do umowy.

§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony 
poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Kupującego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Załącznikami do umowy stanowiącymi z nią integralną całość są: 

1) załącznik nr 1 – zestawienie ilościowo-cenowe;
2) załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia; 
3) załącznik nr 3 – formularz ofertowy;
4) załącznik nr 4 – klauzula obowiązku informacyjnego.

§ 13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 
egzemplarze dla Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedającego.

  SPRZEDAJĄCY:     KUPUJĄCY:

………………………….. …………………………..
   

UDZIELAM 
KONTRASYGNATY:

……………………………………
Wykonano w 3 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – Pion Głównego Księgowego
Egz. nr 2 – kierownik komórki zaopatrującej
Egz. nr 3  - Sprzedający
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………. 
z dnia .…………....

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-CENOWE

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia
Wielkość 

opakowań

Ilość 
środka 
(kg/l)

Cena 
netto w zł 
(za 1 kg/l)

Wartość  
netto w 

zł 

Stawka 
VAT

Wartość  
brutto w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Razem wartość x

SPRZEDAJĄCY:     KUPUJĄCY:

Wykonano w 3 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – Pion Głównego Księgowego
Egz. nr 2 – kierownik komórki zaopatrującej
Egz. nr 3  - Sprzedający
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……….
z dnia………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ……….
z dnia……….. 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, 
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92.

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można kontaktować się:

1) listownie na adres: ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 92;

2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl.
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z umowy będą przetwarzane w 

następujących celach:
1) związanych z realizacją umowy …………..…….;
2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi;
4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
1) niezbędność wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej umowy, 
oraz

2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania 
lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 
podstawę prawną.

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich oraz 
organizacji międzynarodowych.

mailto:adam.pasieka@strazgraniczna.pl
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8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim 
dane są przetwarzane, tj.:

1) od czasu obowiązywania umowy;
2) przepisów prawa, które obligują do przetwarzania danych osobowych przez 

określony czas; 
3) okresu, który jest niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z zawartą 

umową.
9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację;
5) przenoszenia swoich danych osobowych;
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji.
11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

………………….      dnia  ……….………      ……..…………………………….
                                    (miejscowość)                                     (data)                                                                               (czytelny podpis) 
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