
























Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sprawa nr 3/ZP/2020                    załącznik nr 1 - wzór formularza oferty 

 

str. 1 

 

Nazwa Wykonawcy_______________________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy________________________________________________________________________________ 

REGON: _______________________________          NIP: ________________________________________________ 

Telefon ________________________________          Telefax ______________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________________ 

 

OFERTA 
Morski Oddział Straży Granicznej 

ul. Oliwska 35 

80-563 Gdańsk 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego  

na dostawę oleju napędowego grzewczego do jednostek organizacyjnych Morskiego Oddziału Straży 

Granicznej, składamy niniejszą ofertę. 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń. Stwierdzamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego 

wykonania zamówienia. 
 

Oświadczamy, że oferowany olej spełnia wymagania określone dla oleju napędowego grzewczego zgodnie  

z obowiązującymi normami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnymi. 

Zobowiązujemy się przy każdej dostawie przedmiotu zamówienia przekazać Świadectwo Jakości 

dostarczanego oleju. 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy dla każdej części zamówienia i nie wnosimy  

do niego zastrzeżeń. Akceptujemy warunki płatności. 
 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

Zobowiązujemy się realizować dostawy w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunkach 

Zamówienia. 

 

Oferujemy dostawy oleju napędowego grzewczego _____________________________ (nazwa oleju)  
 

produkowanego przez _____________________________________________________(nazwa producenta),  
 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy za następujące ceny brutto: 
 

UWAGA! Przed wypełnieniem tabeli wyceny (dla danej części) należy zapoznać się z wymaganym sposobem 

sporządzenia oferty i obliczenia ceny oferty opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.3. i 4.4. Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Część 

zamówienia 

Przedmiot zamówienia / 

miejsce dostawy 

Ilość 

w 

litrach 

Cena jednostkowa 

producenta brutto  

z dnia 28.05.2020r. 

(zł /1000 litrów) 

Cena sprzedaży 

brutto z dnia 

19.06.2019r. 

(zł /1000 litrów) 

Wskaźnik 

kalkulacji  

ceny brutto 

(zł /1000 litrów) 

(5-4) 

Wartość 

brutto 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Część nr I 
Dostawy oleju napędowego 

grzewczego w sezonie 

opałowym 2020/2021 do 

Kaszubskiego Dywizjonu Straży 

Granicznej w Gdańsku – 

Westerplatte oraz obiektu w 

Starej Pasłęce 9 

42 000 

litrów 

  

 

 

W cenach ujęto wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności koszty transportu, załadunku, rozładunku oraz wszelkie 
wymagane opłaty i podatki oraz zysk. 
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Oświadczamy, że wykonanie niżej wymienionych części zamówienia w ramach realizacji Części nr I 

zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana. W razie braku 

wpisu Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)  

 

 

Część 

zamówienia 

Przedmiot zamówienia / 

miejsce dostawy 

Ilość 

w 

litrach 

Cena jednostkowa 

producenta brutto  

z dnia 28.05.2020r. 

(zł /1000 litrów) 

Cena sprzedaży 

brutto z dnia 

19.06.2019r. 

(zł /1000 litrów) 

Wskaźnik 

kalkulacji  

ceny brutto 

(zł /1000 litrów) 

(5-4) 

Wartość 

brutto 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Część nr II 
Dostawy oleju napędowego 

grzewczego w sezonie 

opałowym 2020/2021 do 

Placówki Straży Granicznej w 

Krynicy Morskiej 

45 000 

litrów 

  

 

 

W cenach ujęto wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności koszty transportu, załadunku, rozładunku oraz wszelkie 

wymagane opłaty i podatki oraz zysk. 
 
Oświadczamy, że wykonanie niżej wymienionych części zamówienia w ramach realizacji Części nr II 

zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana. W razie braku 

wpisu Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)  

 

 

Część 

zamówienia 

Przedmiot zamówienia / 

miejsce dostawy 

Ilość 

w 

litrach 

Cena jednostkowa 

producenta brutto  

z dnia 28.05.2020r. 

(zł /1000 litrów) 

Cena sprzedaży 

brutto z dnia 

19.06.2019r. 

(zł /1000 litrów) 

Wskaźnik 

kalkulacji  

ceny brutto 

(zł /1000 litrów) 

(5-4) 

Wartość 

brutto 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Część  

nr III 

Dostawy oleju napędowego 

grzewczego w sezonie 

opałowym 2020/2021 do 

Placówki Straży Granicznej w 

Ustce 

18 000 

litrów 

  

 

 

W cenach ujęto wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności koszty transportu, załadunku, rozładunku oraz wszelkie 

wymagane opłaty i podatki oraz zysk. 
 
Oświadczamy, że wykonanie niżej wymienionych części zamówienia w ramach realizacji Części nr III 

zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana. W razie braku 

wpisu Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)  
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Część 

zamówienia 

Przedmiot zamówienia / 

miejsce dostawy 

Ilość 

w 

litrach 

Cena jednostkowa 

producenta brutto  

z dnia 28.05.2020r. 

(zł /1000 litrów) 

Cena sprzedaży 

brutto z dnia 

19.06.2019r. 

(zł /1000 litrów) 

Wskaźnik 

kalkulacji  

ceny brutto 

(zł /1000 litrów) 

(5-4) 

Wartość 

brutto 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Część  

nr IV 

Dostawy oleju napędowego 

grzewczego w sezonie 

opałowym 2020/2021 dla Grupy 

Zamiejscowej w Łebie 

27 000 

litrów 

  

 

 

W cenach ujęto wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności koszty transportu, załadunku, rozładunku oraz wszelkie 
wymagane opłaty i podatki oraz zysk. 
 
Oświadczamy, że wykonanie niżej wymienionych części zamówienia w ramach realizacji Części nr IV 

zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana. W razie braku 

wpisu Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)  

 

Oświadczamy, że 1: 
2 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się  

o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1 

  TAK 

  NIE 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w rozdziale 3. Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

_____________, dnia ____.____.2020r. 

      Podpisano _________________________________________ 
(podpisy osób upoważnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

UWAGA: Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się  

co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 

 

 

 
1 zaznaczyć odpowiednie. 

1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO; 

2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO; 

3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia średniorocznie 
mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

43 milionów EURO. 
2 Rozporządzenie 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) 
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_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą” 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 

oleju napędowego grzewczego do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej, oświadczam,  

że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu  

na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy. 

 
 

 

 
 

..............................................    ................................................................................. 

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
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_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na dostawy oleju napędowego grzewczego do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej 

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 
..............................................    ................................................................................. 

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
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PROJEKT UMOWY NR ___________ 

 
 

zawarta dnia __________________ w Gdańsku pomiędzy Skarbem Państwa  

Morskim Oddziałem Straży Granicznej 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35,  

NIP 583-000-80-97, REGON 190241779, reprezentowanym przez Komendanta Morskiego Oddziału 

Straży Granicznej:…………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - 

__________________________________________________________________________________ 

a _________________________________________________________________________________ 

NIP ____________________ REGON ____________________, reprezentowanym przez: 

__________________________________________________________________________________ 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie zamówienia publicznego (sprawa Nr ………….), o następującej treści: 

  

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju napędowego grzewczego lekkiego _____________, 

zwanego dalej „olejem”, produkowanego przez ______________________ do jednostki 

organizacyjnej Zamawiającego (bezpośredni odbiorcy) - Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w 

Gdańsku – Westerplatte ul. Sucharskiego 1 oraz  podległego obiektu w Starej Pasłęce 9 zgodnie z 

treścią opisu przedmiotu zamówienia i ofertą, na podstawie której Wykonawca został wybrany. 

Maksymalna ilość oleju, którą Zamawiający zakupi, mierzona w temperaturze referencyjnej +15°C, 

w dalszej części oznaczona jako l15, wynosi 42.000 l15. Ilość oleju opałowego może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia i  z tego tytułu Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

2. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych 

panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy.  

§ 2 

1. Termin obowiązywania umowy: dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Poszczególne dostawy oleju będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania na 

olej przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, w ilości określonej przez 

Zamawiającego w zgłoszeniu. Zgłoszenia wysyłane będą do Wykonawcy pisemnie, na e-mail 

…………………….. Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia  Zamawiającego na  e-mail:  

andrzej.krukowski@strazgraniczna.pl 

 

§ 3 

1. Przekazanie przez Wykonawcę każdej dostawy oleju odbędzie się bezpośrednio po jego dostawie 

na podstawie: 

1) stanu faktycznego wg zalegalizowanego licznika Wykonawcy, 

2) dowodu wydania – atestu określającego: 

a) temperaturę nalania w °C, 

b) objętość w temperaturze rzeczywistej, 

c) gęstość w temperaturze 15°C, 

d) masę, 

e) objętość w temperaturze referencyjnej 15°C, 

3) protokołu przyjęcia-przekazania (druk nr Gm-32), sporządzonego między przedstawicielami 

Stron. 

2. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do przyjęcia oleju, zwanymi dalej 

„Przyjmującymi” są: funkcjonariusz - pracownik służby logistycznej w Kaszubskim Dywizjonie 

Straży Granicznej w Gdańsku – Westerplatte lub osoby posiadające pisemne upoważnienie do 

przyjęcia oleju opałowego wystawione przez Komendanta tej jednostki organizacyjnej.  

3. Protokół przyjęcia-przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, spisywany jest przez Przyjmującego  

w czterech egzemplarzach: jeden dla Przyjmującego, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
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Zamawiającego, w tym oryginał. Protokół przyjęcia-przekazania powinien być czytelnie podpisany 

przez obie strony. 

 

§ 4 

Strony przyjmują, że jednostką rozliczeniową oleju jest litr mierzony w temperaturze referencyjnej 

+15°C. Przyjęta jednostka stosowana będzie we wszystkich dokumentach związanych z niniejszą 

umową. Na każdej fakturze należy też przeliczyć dostarczoną ilość oleju z litrów na kilogramy mierzony 

w temperaturze referencyjnej +15°C.  

 

§ 5 

1. Dostarczony olej opałowy powinien spełniać aktualnie obowiązujące normy oraz posiadać 

następujące parametry: 

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

- min. temperatura zapłonu 56oC  

- zawartość siarki max 0,10 % (m/m) 

- temperatura płynięcia max. – 20oC 

- gęstość w temperaturze 15oC max. 860 kg/m3 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualną kartę charakterystyki oraz 

świadectwo jakości do każdej dostawy na dostarczany olej. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przyjmującego Zamawiający może zlecić wykonanie 

ekspertyzy oleju przez właściwego rzeczoznawcę. 

4. W przypadku wykazania w ekspertyzie, iż parametry oleju są niezgodne ze specyfikacją koszty 

ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

5. W przypadku dostawy dotkniętej wadą ilościową albo niezgodnej z treścią umowy, Zamawiający 

niezwłocznie po podjęciu wiadomości o wadliwej dostawie, wezwie Wykonawcę do usunięcia 

wady, przy czym skutki wadliwej dostawy traktowane będą jak skutki zwłoki w dostawie 

przedmiotu umowy i stosowane do nich będą kary przewidziane w § 11. 

6. W przypadku dostawy dotkniętej wadą jakościową Zamawiający powstrzyma się od wykorzystania 

oleju do czasu otrzymania ekspertyzy. W przypadku gdy ekspertyza okaże się niekorzystna dla 

Wykonawcy będzie on zmuszony wymienić olej, przy czym termin dostawy liczony będzie od dnia 

dostawy oleju zamiennego. Koszty wymiany oleju ponosi Wykonawca. Skutki zwłoki w dostawie 

określone są w § 11. 

 

§ 6 

1. Wartość brutto umowy w dniu jej podpisania wynosi _____ zł (słownie złotych: _________) w tym 

podatek od towarów i usług. 

2. Cena sprzedaży brutto za 1000 l15 w dniu podpisania umowy (cena jednostkowa producenta brutto 

za 1000 l15  + wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy brutto za 1000 l15), zwana ceną sprzedaży, 

wynosi: 

       a) dla Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku – Westerplatte 

 ______________________zł / 1000 l15 

3. Cena jednostkowa brutto producenta oleju (nazwa producenta ________________________) 

       z dnia_______________ wynosi  ___________ zł / 1000 l/15. 

4. Wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy, stanowiący różnicę między ceną sprzedaży brutto za 1000 

litrów  

a ceną jednostkową producenta brutto za 1000 l15:  

       a) dla Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku – Westerplatte 

 _____________________zł / 1000 l15 

5. Wielkość wskaźników kalkulacji ceny Wykonawcy, o których mowa w ust. 4, jest stała i nie może 

ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

6. Cena sprzedaży uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. W cenie sprzedaży 

ujęto wszystkie opłaty i podatki, które poniesie Zamawiający oraz uwzględniono wszystkie koszty 

Wykonawcy (w tym koszty transportu do Zamawiającego wraz z wyładunkiem) oraz jego zysk.  
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§ 7 

1. Każda ze Stron umowy ma prawo do wystąpienia o zmianę ceny sprzedaży w przypadkach, o 

których mowa w ust. 2. 

2. Zmiana ceny sprzedaży oleju może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany ceny jednostkowej 

brutto oleju przez producenta, o której mowa w § 6 ust. 3, zmiany przepisów ustawy o podatku 

akcyzowym 

oraz przepisów do niej wykonawczych mających wpływ na cenę jednostkową brutto oleju 

przedstawioną 

w ofercie oraz w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej 

wysokości. 

3. W przypadku zmiany ceny jednostkowej brutto oleju przez producenta, nowa cena sprzedaży brutto 

będzie obliczana w następujący sposób:  

C = A + B 

A - nowa cena jednostkowa brutto producenta zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej producenta  

w dniu dostawy zamówienia  

B - wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy brutto, określony w § 6 ust. 4 

C - nowa cena sprzedaży brutto Wykonawcy 

4. Zmiana ceny sprzedaży brutto w przypadku zmiany ceny jednostkowej brutto oleju przez producenta  

nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej. 

5. W przypadku zmiany cen jednostkowych brutto producenta lub zmiany obowiązujących stawek 

podatków odpowiednio zmianie ulegnie wartość umowy określona w § 6 ust. 1. 

 

 

 

§ 8 

1. Zapłata za każdorazową dostawę części oleju płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy 

   wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej  (e-faktur) w  

 formacie PDF na adres: kancelaria.morski@strazgraniczna.pl, dw: pgk.morski@strazgraniczna.pl 

  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Podstawą rozliczenia faktury za zrealizowaną dostawę oleju jest przedstawienie przez 

 Wykonawcę wraz z fakturą wyciągu cen hurtowych paliw producenta zawierającego cenę 

jednostkową producenta z dnia dostawy oraz sporządzenie protokołu przyjęcia - przekazania. 

 

§ 9 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia płatności, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu określonego w § 8 ust. 1. 

 

§ 10 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie p. ______________ tel. 

_______ 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie p._____________ 

tel._______ 

3. Zmiana osób, określonych w ust. 1 i 2, następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony i 

nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie zwłoki w dostawie (za każdą dostawę) 

w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu dostawy określonego w § 2 

ust. 2. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących 
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po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  

kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1. 

3.  Naliczone kary umowne zostaną odpowiednio potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego 

z wystawionej przez niego faktury lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia wezwania 

do zapłaty. W przypadku uchybienia terminu zapłaty należą się odsetki ustawowe. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy i zapłaty 

kary umownej w przypadku odstąpienia od wykonania umowy.  

4. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

dotyczącym wynagrodzenia, w przypadku: 

- zmiany ceny jednostkowej brutto oleju napędowego grzewczego przez producenta; 

- wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej   

   wysokości; 

- wystąpienia ustawowej zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisów do 

niej 

   wykonawczych mających wpływ na treść złożonej przez Wykonawcę oferty. 

 

§ 13 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni 

termin. 

Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

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, Zamawiający 

może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

 

§ 14 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Gdańsku 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca realizację obowiązku wynikającego z art. 

13 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  



Sprawa nr 3/ZP/2020                                                                                             Załącznik nr 4.1 - projekt umowy – część nr I 

 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.morski.strazgraniczna.pl 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

     

 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
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PROJEKT UMOWY NR ___________ 

 
 

zawarta dnia __________________ w Gdańsku pomiędzy Skarbem Państwa  

Morskim Oddziałem Straży Granicznej 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35,  

NIP 583-000-80-97, REGON 190241779, reprezentowanym przez Komendanta Morskiego Oddziału 

Straży Granicznej:……………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - 

______________________________________________________________________________ 

a 

__________________________________________________________________________________ 

NIP ____________________ REGON ____________________, reprezentowanym przez: 

__________________________________________________________________________________ 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie zamówienia publicznego (sprawa Nr ………….), o następującej treści: 

  

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju napędowego grzewczego lekkiego _____________, 

zwanego dalej „olejem”, produkowanego przez ______________________ do jednostki 

organizacyjnej Zamawiającego (bezpośredni odbiorcy) - Placówka Straży Granicznej w Krynicy 

Morskiej, ul. Wojska Polskiego 1, zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia i ofertą, na 

podstawie której Wykonawca został wybrany.  

2. Maksymalna ilość oleju, którą Zamawiający zakupi, mierzona w temperaturze referencyjnej +15°C, 

w dalszej części oznaczona jako l15, wynosi 45.000 l15. Ilość oleju opałowego może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia i  z tego tytułu Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

3. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych 

panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy.  

§ 2 

1. Termin obowiązywania umowy: dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Poszczególne dostawy oleju będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania na 

olej przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, w ilości określonej przez 

Zamawiającego w zgłoszeniu. Zgłoszenia wysyłane będą do Wykonawcy pisemnie, na e-mail 

…………………….. Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Zamawiającego na e-mail:  

andrzej.krukowski@strazgraniczna.pl 

 

§ 3 

1. Przekazanie przez Wykonawcę każdej dostawy oleju odbędzie się bezpośrednio po jego dostawie 

na podstawie: 

1) stanu faktycznego wg zalegalizowanego licznika Wykonawcy, 

2) dowodu wydania – atestu określającego: 

a) temperaturę nalania w °C, 

b) objętość w temperaturze rzeczywistej, 

c) gęstość w temperaturze 15°C, 

d) masę, 

e) objętość w temperaturze referencyjnej 15°C, 

3) protokołu przyjęcia-przekazania (druk nr Gm-32), sporządzonego między przedstawicielami 

Stron. 

2. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do przyjęcia oleju, zwanymi dalej 

„Przyjmującymi” są: funkcjonariusz - pracownik służby logistycznej w Placówce Straży Granicznej 

w Krynicy Morskiej lub osoby posiadające pisemne upoważnienie do przyjęcia oleju opałowego 

wystawione przez Komendanta tej jednostki organizacyjnej.  
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3. Protokół przyjęcia-przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, spisywany jest przez Przyjmującego  

w czterech egzemplarzach: jeden dla Przyjmującego, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego, w tym oryginał. Protokół przyjęcia-przekazania powinien być czytelnie podpisany 

przez obie strony. 

 

§ 4 

Strony przyjmują, że jednostką rozliczeniową oleju jest litr mierzony w temperaturze referencyjnej 

+15°C. Przyjęta jednostka stosowana będzie we wszystkich dokumentach związanych z niniejszą 

umową. Na każdej fakturze należy też przeliczyć dostarczoną ilość oleju z litrów na kilogramy mierzony 

w temperaturze referencyjnej +15°C.  

 

§ 5 

1. Dostarczony olej opałowy powinien spełniać aktualnie obowiązujące normy oraz posiadać 

następujące parametry: 

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

- min. temperatura zapłonu 56oC  

- zawartość siarki max 0,10 % (m/m) 

- temperatura płynięcia max. – 20oC 

- gęstość w temperaturze 15oC max. 860 kg/m3 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualną kartę charakterystyki oraz 

świadectwo jakości do każdej dostawy na dostarczany olej. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przyjmującego Zamawiający może zlecić wykonanie 

ekspertyzy oleju przez właściwego rzeczoznawcę. 

4. W przypadku wykazania w ekspertyzie, iż parametry oleju są niezgodne ze specyfikacją koszty 

ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

5. W przypadku dostawy dotkniętej wadą ilościową albo niezgodnej z treścią umowy, Zamawiający 

niezwłocznie po podjęciu wiadomości o wadliwej dostawie, wezwie Wykonawcę do usunięcia 

wady, przy czym skutki wadliwej dostawy traktowane będą jak skutki zwłoki w dostawie 

przedmiotu umowy i stosowane do nich będą kary przewidziane w § 11. 

6. W przypadku dostawy dotkniętej wadą jakościową Zamawiający powstrzyma się od wykorzystania 

oleju do czasu otrzymania ekspertyzy. W przypadku gdy ekspertyza okaże się niekorzystna dla 

Wykonawcy będzie on zmuszony wymienić olej, przy czym termin dostawy liczony będzie od dnia 

dostawy oleju zamiennego. Koszty wymiany oleju ponosi Wykonawca. Skutki zwłoki w dostawie 

określone są w § 11. 

 

§ 6 

1. Wartość brutto umowy w dniu jej podpisania wynosi _____ zł (słownie złotych: _________) w tym 

podatek od towarów i usług. 

2. Cena sprzedaży brutto za 1000 l15 w dniu podpisania umowy (cena jednostkowa producenta brutto 

za 1000 l15  + wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy brutto za 1000 l15), zwana ceną sprzedaży, 

wynosi: 

       a) dla Placówki SG Krynica Morska ______________________zł / 1000 l15 

3. Cena jednostkowa brutto producenta oleju (nazwa producenta ________________________) 

       z dnia_______________ wynosi  ___________ zł / 1000 l/15. 

4. Wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy, stanowiący różnicę między ceną sprzedaży brutto za 1000 

litrów  

a ceną jednostkową producenta brutto za 1000 l15:  

       a) dla Placówki SG Krynica Morska _____________________zł / 1000 l15 

5. Wielkość wskaźników kalkulacji ceny Wykonawcy, o których mowa w ust. 4, jest stała i nie może 

ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

6. Cena sprzedaży uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. W cenie sprzedaży 

ujęto wszystkie opłaty i podatki, które poniesie Zamawiający oraz uwzględniono wszystkie koszty 

Wykonawcy (w tym koszty transportu do Zamawiającego wraz z wyładunkiem) oraz jego zysk.  

 



Sprawa nr 3/ZP/2020                                                                                             Załącznik nr 4.2 - projekt umowy – część nr II 

 

§ 7 

1. Każda ze Stron umowy ma prawo do wystąpienia o zmianę ceny sprzedaży w przypadkach, o 

których mowa w ust. 2. 

2. Zmiana ceny sprzedaży oleju może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany ceny jednostkowej 

brutto oleju przez producenta, o której mowa w § 6 ust. 3, zmiany przepisów ustawy o podatku 

akcyzowym 

oraz przepisów do niej wykonawczych mających wpływ na cenę jednostkową brutto oleju 

przedstawioną 

w ofercie oraz w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej 

wysokości. 

3. W przypadku zmiany ceny jednostkowej brutto oleju przez producenta, nowa cena sprzedaży brutto 

będzie obliczana w następujący sposób:  

C = A + B 

A - nowa cena jednostkowa brutto producenta zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej producenta  

w dniu dostawy zamówienia  

B - wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy brutto, określony w § 6 ust. 4 

C - nowa cena sprzedaży brutto Wykonawcy 

4. Zmiana ceny sprzedaży brutto w przypadku zmiany ceny jednostkowej brutto oleju przez producenta  

nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej. 

5. W przypadku zmiany cen jednostkowych brutto producenta lub zmiany obowiązujących stawek 

podatków odpowiednio zmianie ulegnie wartość umowy określona w § 6 ust. 1. 

 

 

 

§ 8 

1. Zapłata za każdorazową dostawę części oleju płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy 

    wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej  (e-faktur) w 

   formacie PDF na adres: kancelaria.morski@strazgraniczna.pl, dw: pgk.morski@strazgraniczna.pl 

   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Podstawą rozliczenia faktury za zrealizowaną dostawę oleju jest przedstawienie przez Wykonawcę 

  wraz z fakturą wyciągu cen hurtowych paliw producenta zawierającego cenę jednostkową producenta 

   z dnia dostawy oraz sporządzenie protokołu przyjęcia - przekazania. 

 

§ 9 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia płatności, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu określonego w § 8 ust. 1. 

 

§ 10 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie p. ______________ tel. 

_______ 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie p._____________ 

tel._______ 

3. Zmiana osób, określonych w ust. 1 i 2, następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony i 

nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie zwłoki w dostawie (za każdą dostawę) 

w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu dostawy określonego w § 2 

ust. 2. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących 
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po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  

kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1. 

3.  Naliczone kary umowne zostaną odpowiednio potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego 

z wystawionej przez niego faktury lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia wezwania 

do zapłaty. W przypadku uchybienia terminu zapłaty należą się odsetki ustawowe. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy i zapłaty 

kary umownej w przypadku odstąpienia od wykonania umowy.  

4. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

dotyczącym wynagrodzenia, w przypadku: 

- zmiany ceny jednostkowej brutto oleju napędowego grzewczego przez producenta; 

- wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej   

   wysokości; 

- wystąpienia ustawowej zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisów do 

niej 

   wykonawczych mających wpływ na treść złożonej przez Wykonawcę oferty. 

 

§ 13 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni 

termin. 

Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

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, Zamawiający 

może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

 

§ 14 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Gdańsku 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca realizację obowiązku wynikającego z art. 

13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
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 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) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.morski.strazgraniczna.pl 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

     

 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
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PROJEKT UMOWY NR ___________ 

 
 

zawarta dnia __________________ w Gdańsku pomiędzy Skarbem Państwa  

Morskim Oddziałem Straży Granicznej 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35,  

NIP 583-000-80-97, REGON 190241779, reprezentowanym przez Komendanta Morskiego Oddziału 

Straży Granicznej:……………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - 

__________________________________________________________________________________ 

a _________________________________________________________________________________ 

NIP ____________________ REGON ____________________, reprezentowanym przez: 

__________________________________________________________________________________

_____ 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie zamówienia publicznego (sprawa Nr ………….), o następującej treści: 

  

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju napędowego grzewczego lekkiego _____________, 

zwanego dalej „olejem”, produkowanego przez ______________________ do jednostki 

organizacyjnej Zamawiającego (bezpośredni odbiorcy) - Placówka Straży Granicznej w Ustce, ul. 

Uroczysko 4, zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia i ofertą, na podstawie której 

Wykonawca został wybrany.  

2. Maksymalna ilość oleju, którą Zamawiający zakupi, mierzona w temperaturze referencyjnej +15°C, 

w dalszej części oznaczona jako l15, wynosi 18.000 l15. Ilość oleju opałowego może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia i  z tego tytułu Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

3. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych 

panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy.  

§ 2 

1. Termin obowiązywania umowy: dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Poszczególne dostawy oleju będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania na 

olej przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, w ilości określonej przez 

Zamawiającego w zgłoszeniu. Zgłoszenia wysyłane będą do Wykonawcy pisemnie, na e-mail 

…………………….. Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia  Zamawiającego na  e-mail:  

andrzej.krukowski@strazgraniczna.pl 

 

§ 3 

1. Przekazanie przez Wykonawcę każdej dostawy oleju odbędzie się bezpośrednio po jego dostawie 

na podstawie: 

1) stanu faktycznego wg zalegalizowanego licznika Wykonawcy, 

2) dowodu wydania – atestu określającego: 

a) temperaturę nalania w °C, 

b) objętość w temperaturze rzeczywistej, 

c) gęstość w temperaturze 15°C, 

d) masę, 

e) objętość w temperaturze referencyjnej 15°C, 

3) protokołu przyjęcia-przekazania (druk nr Gm-32), sporządzonego między przedstawicielami 

Stron. 

2. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do przyjęcia oleju, zwanymi dalej 

„Przyjmującymi” są: funkcjonariusz - pracownik służby logistycznej w Placówce Straży Granicznej 

w Ustce lub osoby posiadające pisemne upoważnienie do przyjęcia oleju opałowego wystawione 

przez Komendanta tej jednostki organizacyjnej.  
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3. Protokół przyjęcia-przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, spisywany jest przez Przyjmującego  

w czterech egzemplarzach: jeden dla Przyjmującego, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego, w tym oryginał. Protokół przyjęcia-przekazania powinien być czytelnie podpisany 

przez obie strony. 

 

§ 4 

Strony przyjmują, że jednostką rozliczeniową oleju jest litr mierzony w temperaturze referencyjnej 

+15°C. Przyjęta jednostka stosowana będzie we wszystkich dokumentach związanych z niniejszą 

umową. Na każdej fakturze należy też przeliczyć dostarczoną ilość oleju z litrów na kilogramy mierzony 

w temperaturze referencyjnej +15°C.  

 

§ 5 

1. Dostarczony olej opałowy powinien spełniać aktualnie obowiązujące normy oraz posiadać 

następujące parametry: 

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

- min. temperatura zapłonu 56oC  

- zawartość siarki max 0,10 % (m/m) 

- temperatura płynięcia max. – 20oC 

- gęstość w temperaturze 15oC max. 860 kg/m3 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualną kartę charakterystyki oraz 

świadectwo jakości do każdej dostawy na dostarczany olej. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przyjmującego Zamawiający może zlecić wykonanie 

ekspertyzy oleju przez właściwego rzeczoznawcę. 

4. W przypadku wykazania w ekspertyzie, iż parametry oleju są niezgodne ze specyfikacją koszty 

ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

5. W przypadku dostawy dotkniętej wadą ilościową albo niezgodnej z treścią umowy, Zamawiający 

niezwłocznie po podjęciu wiadomości o wadliwej dostawie, wezwie Wykonawcę do usunięcia 

wady, przy czym skutki wadliwej dostawy traktowane będą jak skutki zwłoki w dostawie 

przedmiotu umowy i stosowane do nich będą kary przewidziane w § 11. 

6. W przypadku dostawy dotkniętej wadą jakościową Zamawiający powstrzyma się od wykorzystania 

oleju do czasu otrzymania ekspertyzy. W przypadku gdy ekspertyza okaże się niekorzystna dla 

Wykonawcy będzie on zmuszony wymienić olej, przy czym termin dostawy liczony będzie od dnia 

dostawy oleju zamiennego. Koszty wymiany oleju ponosi Wykonawca. Skutki zwłoki w dostawie 

określone są w § 11. 

 

§ 6 

1. Wartość brutto umowy w dniu jej podpisania wynosi _____ zł (słownie złotych: _________) w tym 

podatek od towarów i usług. 

2. Cena sprzedaży brutto za 1000 l15 w dniu podpisania umowy (cena jednostkowa producenta brutto 

za 1000 l15  + wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy brutto za 1000 l15), zwana ceną sprzedaży, 

wynosi: 

       a) dla Placówki SG w Ustce ______________________zł / 1000 l15 

3. Cena jednostkowa brutto producenta oleju (nazwa producenta ________________________) 

       z dnia_______________ wynosi  ___________ zł / 1000 l/15. 

4. Wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy, stanowiący różnicę między ceną sprzedaży brutto za 1000 

litrów  

a ceną jednostkową producenta brutto za 1000 l15:  

       a) dla Placówki SG w  Ustce _____________________zł / 1000 l15 

5. Wielkość wskaźników kalkulacji ceny Wykonawcy, o których mowa w ust. 4, jest stała i nie może 

ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

6. Cena sprzedaży uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. W cenie sprzedaży 

ujęto wszystkie opłaty i podatki, które poniesie Zamawiający oraz uwzględniono wszystkie koszty 

Wykonawcy (w tym koszty transportu do Zamawiającego wraz z wyładunkiem) oraz jego zysk.  
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§ 7 

1. Każda ze Stron umowy ma prawo do wystąpienia o zmianę ceny sprzedaży w przypadkach, o 

których mowa w ust. 2. 

2. Zmiana ceny sprzedaży oleju może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany ceny jednostkowej 

brutto oleju przez producenta, o której mowa w § 6 ust. 3, zmiany przepisów ustawy o podatku 

akcyzowym 

oraz przepisów do niej wykonawczych mających wpływ na cenę jednostkową brutto oleju 

przedstawioną 

w ofercie oraz w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej 

wysokości. 

3. W przypadku zmiany ceny jednostkowej brutto oleju przez producenta, nowa cena sprzedaży brutto 

będzie obliczana w następujący sposób:  

C = A + B 

A - nowa cena jednostkowa brutto producenta zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej producenta  

w dniu dostawy zamówienia  

B - wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy brutto, określony w § 6 ust. 4 

C - nowa cena sprzedaży brutto Wykonawcy 

4. Zmiana ceny sprzedaży brutto w przypadku zmiany ceny jednostkowej brutto oleju przez producenta  

nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej. 

5. W przypadku zmiany cen jednostkowych brutto producenta lub zmiany obowiązujących stawek 

podatków odpowiednio zmianie ulegnie wartość umowy określona w § 6 ust. 1. 

 

 

§ 8 

 

1. Zapłata za każdorazową dostawę części oleju płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy   

    wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

    Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej  (e-faktur) 

    w formacie PDF na adres: kancelaria.morski@strazgraniczna.pl, dw:     

     pgk.morski@strazgraniczna.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o    

     podatku od towarów i usług 

2. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Podstawą rozliczenia faktury za zrealizowaną dostawę oleju jest przedstawienie przez Wykonawcę   

    wraz z fakturą wyciągu cen hurtowych paliw producenta zawierającego cenę jednostkową  

    producenta z dnia dostawy oraz sporządzenie protokołu przyjęcia - przekazania. 

 

§ 9 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia płatności, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu określonego w § 8 ust. 1. 

 

§ 10 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie p. ______________ tel. 

_______ 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie p._____________ 

tel._______ 

3. Zmiana osób, określonych w ust. 1 i 2, następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony i 

nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie zwłoki w dostawie (za każdą dostawę) 

w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu dostawy określonego w § 2 

ust. 2. 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  

kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1. 

3.  Naliczone kary umowne zostaną odpowiednio potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego 

z wystawionej przez niego faktury lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia wezwania 

do zapłaty. W przypadku uchybienia terminu zapłaty należą się odsetki ustawowe. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy i zapłaty 

kary umownej w przypadku odstąpienia od wykonania umowy.  

4. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

dotyczącym wynagrodzenia, w przypadku: 

- zmiany ceny jednostkowej brutto oleju napędowego grzewczego przez producenta; 

- wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej   

   wysokości; 

- wystąpienia ustawowej zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisów do 

niej 

   wykonawczych mających wpływ na treść złożonej przez Wykonawcę oferty. 

 

§ 13 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni 

termin. 

Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

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, Zamawiający 

może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

 

§ 14 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Gdańsku 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca realizację obowiązku wynikającego z art. 

13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
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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) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.morski.strazgraniczna.pl 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

     

 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
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PROJEKT UMOWY NR ___________ 

 
 

zawarta dnia __________________ w Gdańsku pomiędzy Skarbem Państwa  

Morskim Oddziałem Straży Granicznej 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35,  

NIP 583-000-80-97, REGON 190241779, reprezentowanym przez Komendanta Morskiego Oddziału 

Straży Granicznej:……………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - 

______________________________________________________________________________ 

a _________________________________________________________________________________ 

NIP ____________________ REGON ____________________, reprezentowanym przez: 

__________________________________________________________________________________

_____ 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie zamówienia publicznego (sprawa Nr ………….), o następującej treści: 

  

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju napędowego grzewczego lekkiego _____________, 

zwanego dalej „olejem”, produkowanego przez ______________________ do jednostki 

organizacyjnej Zamawiającego (bezpośredni odbiorcy) - Placówka Straży Granicznej we 

Władysławowie - Grupa Zamiejscowa w Łebie, ul. Jachtowa 6, zgodnie z treścią opisu przedmiotu 

zamówienia i ofertą, na podstawie której Wykonawca został wybrany.  

2. Maksymalna ilość oleju, którą Zamawiający zakupi, mierzona w temperaturze referencyjnej +15°C, 

w dalszej części oznaczona jako l15, wynosi 27.000 l15. Ilość oleju opałowego może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia i  z tego tytułu Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

3. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych 

panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy.  

§ 2 

1. Termin obowiązywania umowy: dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Poszczególne dostawy oleju będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania na 

olej przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, w ilości określonej przez 

Zamawiającego w zgłoszeniu. Zgłoszenia wysyłane będą do Wykonawcy pisemnie, na e-mail 

…………………….. Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia  Zamawiającego na  e-mail:  

andrzej.krukowski@strazgraniczna.pl 

 

§ 3 

1. Przekazanie przez Wykonawcę każdej dostawy oleju odbędzie się bezpośrednio po jego dostawie 

na podstawie: 

1) stanu faktycznego wg zalegalizowanego licznika Wykonawcy, 

2) dowodu wydania – atestu określającego: 

a) temperaturę nalania w °C, 

b) objętość w temperaturze rzeczywistej, 

c) gęstość w temperaturze 15°C, 

d) masę, 

e) objętość w temperaturze referencyjnej 15°C, 

3) protokołu przyjęcia-przekazania (druk nr Gm-32), sporządzonego między przedstawicielami 

Stron. 

2. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do przyjęcia oleju, zwanymi dalej 

„Przyjmującymi” są: funkcjonariusz - pracownik służby logistycznej w Placówce Straży Granicznej 

we Władysławowie - Grupa Zamiejscowa w Łebie lub osoby posiadające pisemne upoważnienie do 

przyjęcia oleju opałowego wystawione przez Komendanta tej jednostki organizacyjnej.  
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3. Protokół przyjęcia-przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, spisywany jest przez Przyjmującego  

w czterech egzemplarzach: jeden dla Przyjmującego, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego, w tym oryginał. Protokół przyjęcia-przekazania powinien być czytelnie podpisany 

przez obie strony. 

 

§ 4 

Strony przyjmują, że jednostką rozliczeniową oleju jest litr mierzony w temperaturze referencyjnej 

+15°C. Przyjęta jednostka stosowana będzie we wszystkich dokumentach związanych z niniejszą 

umową. Na każdej fakturze należy też przeliczyć dostarczoną ilość oleju z litrów na kilogramy mierzony 

w temperaturze referencyjnej +15°C.  

 

§ 5 

1. Dostarczony olej opałowy powinien spełniać aktualnie obowiązujące normy oraz posiadać 

następujące parametry: 

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

- min. temperatura zapłonu 56oC  

- zawartość siarki max 0,10 % (m/m) 

- temperatura płynięcia max. – 20oC 

- gęstość w temperaturze 15oC max. 860 kg/m3 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualną kartę charakterystyki oraz 

świadectwo jakości do każdej dostawy na dostarczany olej. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przyjmującego Zamawiający może zlecić wykonanie 

ekspertyzy oleju przez właściwego rzeczoznawcę. 

4. W przypadku wykazania w ekspertyzie, iż parametry oleju są niezgodne ze specyfikacją koszty 

ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

5. W przypadku dostawy dotkniętej wadą ilościową albo niezgodnej z treścią umowy, Zamawiający 

niezwłocznie po podjęciu wiadomości o wadliwej dostawie, wezwie Wykonawcę do usunięcia 

wady, przy czym skutki wadliwej dostawy traktowane będą jak skutki zwłoki w dostawie 

przedmiotu umowy i stosowane do nich będą kary przewidziane w § 11. 

6. W przypadku dostawy dotkniętej wadą jakościową Zamawiający powstrzyma się od wykorzystania 

oleju do czasu otrzymania ekspertyzy. W przypadku gdy ekspertyza okaże się niekorzystna dla 

Wykonawcy będzie on zmuszony wymienić olej, przy czym termin dostawy liczony będzie od dnia 

dostawy oleju zamiennego. Koszty wymiany oleju ponosi Wykonawca. Skutki zwłoki w dostawie 

określone są w § 11. 

 

§ 6 

1. Wartość brutto umowy w dniu jej podpisania wynosi _____ zł (słownie złotych: _________) w tym 

podatek od towarów i usług. 

2. Cena sprzedaży brutto za 1000 l15 w dniu podpisania umowy (cena jednostkowa producenta brutto 

za 1000 l15  + wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy brutto za 1000 l15), zwana ceną sprzedaży, 

wynosi: 

a) dla Placówki SG we Władysławowie - Grupa Zamiejscowa w Łebie 

______________________zł / 1000 l15 

3. Cena jednostkowa brutto producenta oleju (nazwa producenta ________________________) 

       z dnia_______________ wynosi  ___________ zł / 1000 l/15. 

4. Wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy, stanowiący różnicę między ceną sprzedaży brutto za 1000 

litrów a ceną jednostkową producenta brutto za 1000 l15:  

       a) dla Placówki SG we Władysławowie - Grupa Zamiejscowa w Łebie _____________zł / 1000 l15 

5. Wielkość wskaźników kalkulacji ceny Wykonawcy, o których mowa w ust. 4, jest stała i nie może 

ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

6. Cena sprzedaży uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. W cenie sprzedaży 

ujęto wszystkie opłaty i podatki, które poniesie Zamawiający oraz uwzględniono wszystkie koszty 

Wykonawcy (w tym koszty transportu do Zamawiającego wraz z wyładunkiem) oraz jego zysk.  
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§ 7 

1. Każda ze Stron umowy ma prawo do wystąpienia o zmianę ceny sprzedaży w przypadkach, o 

których mowa w ust. 2. 

2. Zmiana ceny sprzedaży oleju może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany ceny jednostkowej 

brutto oleju przez producenta, o której mowa w § 6 ust. 3, zmiany przepisów ustawy o podatku 

akcyzowym 

oraz przepisów do niej wykonawczych mających wpływ na cenę jednostkową brutto oleju 

przedstawioną 

w ofercie oraz w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej 

wysokości. 

3. W przypadku zmiany ceny jednostkowej brutto oleju przez producenta, nowa cena sprzedaży brutto 

będzie obliczana w następujący sposób:  

C = A + B 

A - nowa cena jednostkowa brutto producenta zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej producenta  

w dniu dostawy zamówienia  

B - wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy brutto, określony w § 6 ust. 4 

C - nowa cena sprzedaży brutto Wykonawcy 

4. Zmiana ceny sprzedaży brutto w przypadku zmiany ceny jednostkowej brutto oleju przez producenta  

nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej. 

5. W przypadku zmiany cen jednostkowych brutto producenta lub zmiany obowiązujących stawek 

podatków odpowiednio zmianie ulegnie wartość umowy określona w § 6 ust. 1. 

 

 

 

§ 8 

1. Zapłata za każdorazową dostawę części oleju płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy 

  wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej  (e-faktur) w 

 formacie PDF na adres: kancelaria.morski@strazgraniczna.pl, dw: pgk.morski@strazgraniczna.pl 

 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Podstawą rozliczenia faktury za zrealizowaną dostawę oleju jest przedstawienie przez Wykonawcę 

 wraz z fakturą wyciągu cen hurtowych paliw producenta zawierającego cenę jednostkową producenta 

z dnia dostawy oraz sporządzenie protokołu przyjęcia - przekazania. 

 

§ 9 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia płatności, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu określonego w § 8 ust. 1. 

 

§ 10 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie p. ______________ tel. 

_______ 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie p._____________ 

tel._______ 

3. Zmiana osób, określonych w ust. 1 i 2, następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony i 

nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie zwłoki w dostawie (za każdą dostawę) 

w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu dostawy określonego w § 2 

ust. 2. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących 
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po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  

kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1. 

3.  Naliczone kary umowne zostaną odpowiednio potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego 

z wystawionej przez niego faktury lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia wezwania 

do zapłaty. W przypadku uchybienia terminu zapłaty należą się odsetki ustawowe. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy i zapłaty 

kary umownej w przypadku odstąpienia od wykonania umowy.  

4. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

dotyczącym wynagrodzenia, w przypadku: 

- zmiany ceny jednostkowej brutto oleju napędowego grzewczego przez producenta; 

- wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej   

   wysokości; 

- wystąpienia ustawowej zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisów do 

niej 

   wykonawczych mających wpływ na treść złożonej przez Wykonawcę oferty. 

 

§ 13 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni 

termin. 

Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

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, Zamawiający 

może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

 

§ 14 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Gdańsku 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca realizację obowiązku wynikającego z art. 

13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  
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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) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.morski.strazgraniczna.pl 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

     

 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

 

 

 

 


