Projekt umowy
Egz. nr …

UMOWA NR ………/SGŻiI/2022
zawarta w dniu ......................... w Koszalinie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, NIP 669-050-44-24,
REGON 330374742,
reprezentowanym przez: ……………………………….,
zwanym dalej „Kupującym”.
a
……………… z siedzibą w ………………., REGON, NIP,
zwanym dalej „Sprzedawcą”,
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania wyboru przez Kupującego oferty Sprzedawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa towar – warzywa i owoce mrożone – w pierwszym gatunku
jakościowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz
zestawieniem ilościowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania towaru własnym ubezpieczonym transportem wraz z jego
załadunkiem i rozładunkiem wliczonym w cenę, o której mowa w § 3 ust. 1, tj. warzyw i owoców
mrożonych do magazynu Kupującego znajdującego się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 92, w wyznaczone przez Kupującego dni robocze, raz w tygodniu, w godzinach od 7:30 –
10:00.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonywania w ciągu obowiązywania umowy dodatkowych zamówień
asortymentu, poza dniami określonymi w ust. 1 do 10 razy w ciągu obowiązywania umowy z
zastrzeżeniem, że wartość umowy wskazana w § 3 ust. 1 nie ulega zwiększeniu.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu i ponosi całkowitą
odpowiedzialność za jego dostawę, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu. Dostawa towaru nastąpi
na koszt i ryzyko Sprzedawcy.
4. Towar będzie przewożony środkami transportu dopuszczonymi do przewożenia artykułów spożywczych.
W przypadku przewozu produktów mrożonych wymagany jest samochód mroźnia.
5. Sprzedawca oświadcza, że towar będzie wyprodukowany, przechowywany i dostarczony z zachowaniem
wymogów wynikających z:
a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021,
z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 630, późn. zm.)
c) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 139, poz. 1 z dnia 30.04.2004 r.,
z późn. zm.),
d) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.
Urz. UE L z 2002 r. nr 31, z późn. zm.),

6. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 i
załącznikach do umowy, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami poczynionych
uzgodnień.
7. Sprzedawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnosi do niego uwag i
uznaje go za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar na warunkach
określonych w załączniku nr 1 do umowy.
9. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez uprawnioną osobę ze strony Kupującego,
w oparciu o złożone zamówienie oraz wymagania wskazane w załączniku nr 1 do umowy.
10.Towar dostarczony do magazynu winien posiadać termin przydatności do spożycia lub minimalnej
trwałości zgodnie z jego opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
11.Towar dostarczony będzie w opakowaniach jednorazowych lub zwrotnych. Wartość opakowania
wliczona jest w cenę towaru, o której mowa w § 3 ust. 1.
12.Dostawy wykonane będą w częściach (partiach) i sukcesywnie, według zamówień składanych przez
uprawnioną osobę ze strony Kupującego. Zamówienia będą składane faksem pod numerem ……………
lub na adres e-mail……….., a w szczególnych przypadkach telefonicznie pod numerem telefonu ………..
Sprzedawca dostarczy towar w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, bądź w
terminie wskazanym przez uprawnioną osobę ze strony Kupującego.
13.Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w ilościach poszczególnych towarów określonych
w załączniku nr 2 do umowy, co niniejszym Sprzedawca akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy.
§3
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa towar – …………. - w asortymencie, ilościach i cenie o
łącznej wartości brutto ………. zł (słownie: …… .. /100), w tym należny podatek od towarów i usług,
zgodnie z zestawieniem ilościowo-cenowym zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zapłata za dostarczany towar następować będzie przelewem, w ciągu 30 dni od otrzymania przez
Kupującego faktury, wystawionej za okres 10 dni i uwzględniającej wszystkie potwierdzone przez
uprawnioną osobę ze strony Kupującego, o której mowa w § 2 ust. 9, dowody wydania za ten okres, na
rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze. Zapłata należności nastąpi z chwilą obciążenia
rachunku bankowego Kupującego.
3. Sprzedawca zobowiązuje się sporządzić i dołączyć do każdej partii dostarczonego towaru dwa
egzemplarze dowodów wydania dla Kupującego i atesty jakościowe HDI. Nazwa towaru oraz ceny
jednostkowe na dowodach wydania powinny być zgodne z zestawieniem ilościowo-cenowym,
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
4. Dowód wydania, o którym w ust. 2 i 3 będzie pisemnym potwierdzeniem przyjęcia towaru przez
uprawnioną osobę ze strony Kupującego, o której mowa § 2 ust. 9.
5. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z przepisami, faktura zostanie zwrócona i
spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Sprzedawcy, aż do czasu nadesłania faktury prawidłowo
sporządzonej, a za ten okres Sprzedawcy nie przysługuje prawo liczenia ustawowych odsetek za zwłokę
w zapłacie.
6. Cena towaru wyrażona będzie w złotych polskich.
7. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez podpisu Kupującego.
8. Strony zobowiązują się do natychmiastowego i wzajemnego informowania o zmianach adresów.
9. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć wartości złożonej oferty. Ewentualnie powstałe
rozbieżności rachunkowe zostaną skorygowane w dół do wartości złożonej oferty, z zastrzeżeniem
przypadku określonego w § 2 ust. 13 umowy.
10.Cena dostarczonego towaru będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
11.W przypadku wykorzystania mniejszej ilości asortymentu niż wskazana w umowie Sprzedawcy będzie
należeć się jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy. Sprzedawcy nie przysługuje
roszczenie z tytułu niewykorzystania w całości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto.

12.Ilość towaru określona w umowie jest ilością planowaną i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w
trakcie obowiązującej umowy, na co wpływ będą miały posiadane przez Kupującego środki finansowe
zabezpieczone na realizacje zamówienia. Kupujący zobowiązuje się do zakupu towaru w okresie trwania
umowy za kwotę co najmniej 3 000,00 zł brutto. Sprzedający zobowiązuje się, że nie będzie wnosił
jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Kupującego kwoty, o której mowa w ust. 1.
§4
1. Kupujący zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub jej części w
przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość produktów,
nieprawidłowy skład surowcowy produktu, widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym
zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym
środków transportu przewożących przedmiot umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie regulowania powstałych niedoborów,
wymianie towaru na wolny od wad lub korekcie faktury, powiadamiając wcześniej o tym fakcie
Sprzedawcę.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych i ilościowych w dostarczonym towarze,
uprawniona osoba ze strony Kupującego w terminie 2 godzin od dostarczenia towaru zażąda jego
wymiany, w sposób wskazany w § 2 ust. 12 umowy, na świeży i o należytej jakości.
4. W zakresie niezgodności jakościowych lub wystąpienia braków w dostarczonym towarze, Sprzedawca
w terminie nie później niż 2 godzin od poinformowania go w sposób wskazany w § 2 ust. 12 umowy, jest
zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie ze złożonym zamówieniem, pod rygorem zastosowania
zakupu interwencyjnego.
5. Stosownie do ust. 1 i 3 Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego w przypadku
niedostarczenia przez Sprzedawcę towaru w ustalonym terminie lub dostarczenia innego asortymentu
towaru niż przewidzianego w zamówieniu, a także stwierdzenia złej jakości towaru dostarczonego do
Kupującego i przechowywanego w magazynie Kupującego, a którego okres przydatności do spożycia
określony przez Sprzedawcę nie został przekroczony. Jeżeli cena towaru zakupionego interwencyjnie,
będzie wyższa od ceny wynikającej z zawartej umowy, różnicę między cenami pokryje Sprzedawca.
Kupujący oświadcza, że przedmiot umowy przechowywany jest zgodnie z treścią załącznika nr II
Rozdziału IX rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 139, poz. 1 z dnia
30.04.2004r., z późn. zm.).
6. Jeżeli cena towaru zakupionego interwencyjnie, będzie wyższa od ceny wynikającej z zestawienia
ilościowo – cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, różnicę między cenami pokryje
Sprzedawca.
7. W przypadkach spornych spraw dotyczących reklamacji w zakresie wad jakościowych Kupujący
zastrzega sobie prawo pobrania prób do zbadania w Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej lub Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych właściwych dla siedziby Kupującego. Koszty badań
laboratoryjnych ponosi strona, której ocena jakości okazała się wadliwa. Orzeczenie wydane przez
wymienione laboratorium będzie ostateczna podstawą do określenia jakości towaru.
8. W przypadku stwierdzenia słuszności reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru
wolnego od wad, bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.
9. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru Sprzedawca
zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty dotyczące leczenia i przeprowadzenia zabiegów sanitarnych
oraz ewentualnych innych roszczeń odszkodowawczych skierowanych w stosunku do Kupującego przez
osoby poszkodowane.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić
Kupującemu kary umowne:
1) w wysokości 20 % wartości łącznej brutto umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 i 3 umowy, za które odpowiada Sprzedawca,

2) w wysokości 20 % wartości umownej brutto towaru niedostarczonego w terminach wskazanych w
§ 2 ust. 1 i 12 oraz § 4 ust. 4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż
5% wartości łącznej brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość
zastrzeżonych kar umownych, Kupujący ma prawo żądać naprawienia jej na zasadach odrębnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Sprzedawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę było następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedawcy przez jego kooperantów.
§6
1. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego
wierzytelności Kupującego tytułem kar umownych oraz zakupu interwencyjnego, o którym mowa w § 4
ust. 5 i 6 z wierzytelności Sprzedawcy tytułem różnicy ceny sprzedaży. Jednocześnie Sprzedawca
oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone
jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
2. Kupujący oświadcza, że wystawi Sprzedawcy notę w terminie 21 dni licząc od dnia dokonania potrącenia,
zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej lub wierzytelności, w przypadku zaistnienia sytuacji,
o której mowa w ust. 1.
§7
1. Dostawy realizowane będą od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. lub wyczerpania wartości
umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Umowa może być rozwiązana za zgodą Stron w każdym okresie umowy.
3. Kupującemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy przed upływem okresu, na jaki
została zawarta, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w następujących przypadkach:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) w przypadku niedotrzymania dwukrotnie terminów danej części dostaw (partii towaru) określonych
w § 2 ust. 1 i 12 oraz w § 4 ust. 4 umowy przez Sprzedawcę, Kupujący zastrzega możliwość
naliczenia kar umownych z tego tytułu na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, w terminie miesiąca od
zaistniałej sytuacji;
3) w przypadku, gdy w dwóch kolejnych dostawach Sprzedawca nie przestrzega warunków
jakościowych lub sanitarnych towaru oraz środków transportu, Kupujący zastrzega możliwość
naliczenia kar umownych z tego tytułu na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, w terminie miesiąca od
zaistniałej sytuacji.
4. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 wymaga pisemnego uzasadnienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 3, Sprzedawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§8
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 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), 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 3
do niniejszej umowy.
5. Sprzedawca przekaże klauzulę obowiązku informacyjnego osobom wskazanym w umowie zgodnie ze
wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do umowy.
§9
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Kupujący wskazuje, że ilość towaru określona w umowie jest ilością planowaną.
§ 10
Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną całość, są:
1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 – zestawienie ilościowo-cenowe;
3) załącznik nr 3 – klauzula obowiązku informacyjnego.
§ 11
1. Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, Strony poddadzą
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu Rzeczpospolitej Polskiej, miejscowo właściwemu dla siedziby
Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.

SPRZEDAWCA:

KUPUJĄCY:

………………….

………………….
UDZIELAM
KONTRASYGNATY:

……………………………………..
Uzgodniono pod względem formalno-prawnym

……………………………………………………..
Wykonano w 3 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – SZPPiRŚF Pionu Głównego Księgowego COS SG
Egz. nr 2 – kierownik SGŻiI
Egz. nr 3 – Sprzedawca

Załącznik nr 1
do umowy nr ………..………….
z dnia ………………...………….

Opis przedmiotu umowy
Przedmiotem zamówienia jest zakup warzyw i owoców mrożonych. Sprzedawca zobowiąże się
dostarczyć Kupującemu towar w pierwszej klasie, cyklicznie, raz w tygodniu, we wcześniej
ustalonym e-mailowo lub telefonicznie terminie (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.30 do
10.00, produkty dostarczone będą do magazynu żywnościowego COSSG w Koszalinie przy ul.
Piłsudskiego 92. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do
31.12.2022 r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców mrożonych:
l.p.

Przedmiot zamówienia

CPV

1.

włoszczyzna krojona w paski mrożona, 2,5-3,0 kg

15331170-9

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

groszek z marchewką mrożone 2,5-3,0 kg
groszek zielony mrożony 2,5-3,0 kg
marchewka Junior mrożona 2,5–3,0 kg
szpinak mrożony liście 2,5-3,0 kg
papryka krojona mrożona typu paprykowe trio 2,5-3,0 kg
mieszanka warzywna typu królewska mrożona 2,5-3,0 kg
mieszanka warzywna typu chińska mrożona 2,5-3,0 kg
mieszanka warzywna typu meksykańska 2,5-3,0 kg
ćwiartki ziemniaków mrożone 2,5-3,0 kg
frytki karbowane mrożone 2,5-3,0 kg
mieszanka warzywna typu europejska mrożona 2,5-3,0 kg
brukselka mrożona 2,5-3,0 kg

15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15311100-2
15331170-9
15331170-9

14.
15.
16.
17.
18.
19.

brokuł mrożony 2,5-3,0 kg
kalafior mrożony 2,5-3,0 kg
maliny mrożone 0,4-2,5 kg
wiśnie mrożone 0,4-2,5 kg
truskawki mrożone0,4-2,5 kg
mieszanka owocowa kompotowa 1,0-3,0 kg

15331170-9
15331170-9
15332000-4
15332000-4
15332000-4
15332000-4

Włoszczyzna krojona w paski mrożona J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład: marchewka (20-30%), pietruszka (20-30%), seler (20-30%), por (20-30%).
Wymagania klasyfikacyjne:
jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego, zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia drewno, tworzywa sztuczne, metal itp. obce insekty lub ich części, oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowania 2,5 – 3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Marchewka z groszkiem mrożona J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
jednolitość odmianowa - praktycznie jednolita odmianowo w partii, dopuszcza się inne odmiany o podobnych
parametrach technologicznych i cechach jakościowych.

Zawartość marchewki w opakowaniu min.50%
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego, zanieczyszczenia mineralne -gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp.
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy
Groszek zielony mrożony J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Produkt otrzymany z grochu zielonego i zamrożony.
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego, zanieczyszczenia mineralne -gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp.
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy
Marchewka Junior mrożona J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Produkt otrzymany z młodej marchewki całej i zamrożony.
jednolitość odmianowa - praktycznie jednolita odmianowo w partii, dopuszcza się inne odmiany o podobnych
parametrach technologicznych i cechach jakościowych.
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego, zanieczyszczenia mineralne -gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp.
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy
Szpinak liście mrożone, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Produkt otrzymany z liści i zamrożony. Barwa intensywna zielona, zapach charakterystyczny dla świeżego szpinaku.
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Papryka krojona mrożona typu paprykowe trio, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład: papryka zielona (27-39%), papryka czerwona (27-39%), papryka żółta (27-39%),
Wymagania klasyfikacyjne:
Pocięte w paseczki 3 kolory papryki, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie powinno
być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Mieszanka warzywna typu królewska mrożona, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład nr 1: kalafior (40%), brokuły (30%), marchew karbowana plastry (30%) – nie dopuszcza się większej ilości
marchwi.
lub
Skład nr 2: brokuł, kalafior, marchew plastry.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego

zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Mieszanka warzywna typu chińska mrożona, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład nr 1: kiełki fasoli mung, cukinia żółta, marchew, papryka czerwona, por, grzyby chińskie, kiełki bambusa.
lub
Skład nr 2: cebula kostka, grzyby chińskie Mun, kiełki fasoli Mung, marchew paski, papryka czerwona, pędy bambusa,
por plastry.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Mieszanka warzywna typu meksykańska mrożona, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład nr 1: papryka czerwona, fasola czerwona, fasolka szparagowa zielona, kukurydza, papryka żółta, cebula, mini kolby
kukurydzy.
lub
Skład nr 2: fasola szparagowa zielona, groszek zielony, kukurydza, marchew kostka, papryka czerwona, cebula, fasola
czerwona.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Ćwiartki ziemniaków w mundurkach mrożone, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Frytki karbowane mrożone, J.m.-kg, CPV-15311100-2, gat. I
Skład: ziemniaki (95%), olej słonecznikowy (5%).
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Mieszanka warzywna typu europejska mrożona, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład : brokuł, fasolka szparagowa zielona, marchew w plastrach, cukinia zielona w plastrach, cukinia żółta w plastrach.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.

Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Brukselka mrożona, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Kapusta brukselska mrożona;
Brukselka – kapusta, główki obrane z zewnętrznych liści ochronnych i uszkodzonych, całe, bez uszkodzeń mechanicznych,
zwarte, z przyciętym głąbikiem; główki barwy zielonej do zielono kremowej, bez zlepieńców trwałych, nie oblodzone,,
niewielki oblodzenie nie stanowi wady.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
listki przerastające,
główki silnie rozluźnione – rozwinięte, uszkodzone mechanicznie, zlepieńce stałe,
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Brokuł mrożony, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Różyczki intensywno -zielone, niepozlepiane i niepoprzerastane, niewielkie oszronienie nie stanowi wady. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
listki przerastające, różyczki rozluźnione, różyczki uszkodzone mechanicznie, różyczki z oparzeliną mrozową, zlepieńce
stałe, różyczki uszkodzone przez choroby lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki
rozmrożenia i zbrylenia.
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Kalafior mrożony, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Różyczki - części róży kalafiorowej, powstałe przez jej rozdzielenie na mniejsze części, z głąbikami przyciętymi do 20
mm, mierząc od nasady najniższego rozgałęzienia, kolor biały lub lekko kremowy, niewielkie oszronienie nie stanowi
wady. Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
różyczki rozluźnione, różyczki uszkodzone mechanicznie, różyczki z oparzeliną mrozową, zlepieńce stałe, różyczki
uszkodzone przez choroby lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki rozmrożenia i
zbrylenia.
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Maliny mrożone, J.m.-kg, CPV-15332000-4, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Owoce maliny - czerwony zbiorowy owoc, delikatnie owłosiony, niewielkie oszronienie nie stanowi wady. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
owoce rozluźnione, uszkodzone mechanicznie, z oparzeliną mrozową, zlepieńce stałe, owoce uszkodzone przez choroby
lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki rozmrożenia i zbrylenia.
Opakowanie 0,4-2,5 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Wiśnie mrożone, J.m.-kg, CPV-15332000-4, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Owoce wiśni - gładkie i błyszczące, w zależności od odmiany czerwone, ciemnowiśniowe do wiśniowoczarnych, bez
pestek, niewielkie oszronienie nie stanowi wady. Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo
zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:

owoce rozluźnione, uszkodzone mechanicznie, z oparzeliną mrozową, zlepieńce stałe, owoce uszkodzone przez choroby
lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki rozmrożenia i zbrylenia.
Opakowanie 0,4-2,5 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Truskawki całe mrożone, J.m.-kg, CPV-15332000-4, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Owoce truskawki - kształt stożkowato-kulisty, smak słodki, koloru czerwonego, pokryte drobnymi, żółtymi orzeszkami,
niewielkie oszronienie nie stanowi wady. Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
owoce rozluźnione, uszkodzone mechanicznie, z oparzeliną mrozową, zlepieńce stałe, owoce uszkodzone przez choroby
lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki rozmrożenia i zbrylenia.
Opakowanie 0,4-2,5 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.
Mieszanka owocowa kompotowa mrożona, J.m.-kg, CPV-15332000-4, gat. I
Skład nr 1: śliwki bez pestki, truskawki, czarna porzeczka.
lub
Skład nr 2: agrest, aronia, jabłko, porzeczka czarna, śliwka bez pestki, truskawka, wiśnia bez pestki.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
owoce rozluźnione, uszkodzone mechanicznie, z oparzeliną mrozową, zlepieńce stałe, owoce uszkodzone przez choroby
lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki rozmrożenia i zbrylenia.
Opakowanie 1,0-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

SPRZEDAWCA:

KUPUJĄCY:

………………….

………………….

Załącznik nr 2
do umowy nr ………………….
z dnia ………………….……….

Zestawienie ilościowo-cenowe

L.p.
1

Nazwa przedmiotu zamówienia

Cena
jednostkowa
brutto w zł
za 1 kg

Ilość
w kg

Wartość brutto
w zł
za podaną ilość
(kol. 3 x kol. 4)

2

3

4

5

1.

włoszczyzna krojona w paski mrożona, 2,5-3,0 kg

750

2.

groszek z marchewką mrożone 2,5-3,0 kg

200

3.

groszek zielony mrożony 2,5-3,0 kg

100

4.

marchewka Junior mrożona 2,5–3,0 kg

100

5.

szpinak mrożony liście 2,5-3,0 kg

6.

papryka krojona mrożona typu paprykowe trio 2,5-3,0 kg

100

7.

mieszanka warzywna typu królewska mrożona 2,5-3,0 kg

250

8.

mieszanka warzywna typu chińska mrożona 2,5-3,0 kg

100

9.

mieszanka warzywna typu meksykańska 2,5-3,0 kg

100

10.

ćwiartki ziemniaków mrożone 2,5-3,0 kg

100

11.

frytki karbowane mrożone 2,5-3,0 kg

100

12.

mieszanka warzywna typu europejska mrożona 2,5-3,0 kg

150

13.

brukselka mrożona 2,5-3,0 kg

100

14.

brokuł mrożony 2,5-3,0 kg

250

15.

kalafior mrożony 2,5-3,0 kg

250

16.

maliny mrożone 0,4-2,5 kg

50

17.

wiśnie mrożone 0,4-2,5 kg

50

18.

truskawki mrożone0,4-2,5 kg

50

19.

mieszanka owocowa kompotowa 1,0-3,0 kg

50

750
Razem wartość brutto

SPRZEDAWCA:

KUPUJĄCY:

………………….
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Załącznik nr 3
do umowy nr …../SGŻiI/2022
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, z późn. zm.), 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 …. /SGŻiI/2022 na „Dostawę warzyw i owoców mrożonych”
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.
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)

