
 

Kętrzyn, dnia 07.09.2022 r. 
WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ                                        

  STRAŻY GRANICZNEJ 

               im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego 

 

   

   

 

                                                                                             

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

 

NA USŁUGĘ PRANIA 

 

 
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

usługi pralnicze zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

Dane Zamawiającego:  

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

          tel. (89) 750 32 98 

       

         sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

 

 

 
                                                                                                    

 

             

 

 

 

        ………………………………………. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Wykonano: egzemplarz pojedynczy  - a/a 

Wykonała: Aleksandra Szymańska 
Tel (89) 750 32 89 

Dnia 07.09.2022  r. 
 



 

I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan) do dnia 14.09.2022 r.  

email: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  Umowa zostanie zawarta na czas 

określony od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. 

 

III. Do kontaktu  upoważnieni są: 

Aleksandra Szymańska tel. (89) 750 32 98  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej opisane w § 1 projektu umowy. 

 

CPV –  98310000-9 

 

V. Warunki zamówienia: 

 

1. Warunki przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert cenowych. 

2. Do oferty cenowej należy załączyć dokument potwierdzający prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług pralniczych. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.  

4. W przypadku wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT           

w formie elektronicznej zgodnie załącznikiem nr 3. 

5. W przypadku korzystania z możliwości wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, 

Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.   

6. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez Wykonawcę 

lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób 

umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi 

pieczątkami tych osób).  

7. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 

umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. 

8. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np.  dot. pytań do przedmiotu zamówienia, 

złożenia oferty itp.), prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu 89 750 32 98, że 

została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące 

zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail  Wykonawcy za spam i dokona blokady 

korespondencji. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także 

zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty. 

 

VI. Wymagane dokumenty. 

Podpisany formularz cenowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami umowy. 

 

 

 



 

VII. Załączniki: 

Załącznik nr 1 -  Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 - Projekt umowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawienie i udostępnianie faktur            

w formie elektronicznej.  

            

VIII.   RODO 
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie:       

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem 

http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html


 

Załącznik nr 1 

 

 

 

..........................., dnia …….....2022 r. 

 

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

                (Wykonawca) 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

 
Oferuję realizację niżej wymienionej usługi  

dla Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

 
 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
Ilość j.m. 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. 

pranie wodne z pełnym wykończeniem –  

pościeli, poduszek, kołder, pokrowców na 

materace, podkładów- ochraniaczy na 

materace, narzut na łóżka, flag, ręczników, 

obrusów, firan, zasłon, pokrowców na 

siedzenia, odzieży ochronno-roboczej, 

przedmiotów umundurowania 

specjalistycznego (np. kamizelki 

ostrzegawcze i operacyjno - taktyczne, 

odzież taktyczna i trudnopalna, odzież z 

nadrukiem maskującym, odzież sportowa 

itp.), wyposażenia specjalnego (np. plecaki, 

śpiwory, odzież motocyklisty, odzież 

ratownika medycznego, odzież kapelanów 

itp.) przedmiotów umundurowania 

wyjściowego (np. mundury wyjściowe, 

płaszcze sukienne, koszule wyjściowe itp.)     

i polowego (np. mundury polowe z 

nadrukiem maskującym, koszule polowe z 

nadrukiem maskującym itp.) 

 

16 000 

 

kg 
  

2. 

pranie zakaźne i wysoce zakaźne – pościeli, 

poduszek, kołder, pokrowców na materace, 

podkładów- ochraniaczy na materace,  

ręczników, koców, pokrowców na siedzenia, 

przedmiotów umundurowania 

specjalistycznego (np. kamizelki 

ostrzegawcze i operacyjno - taktyczne, 

odzież taktyczna i trudnopalna, odzież z 

nadrukiem maskującym, odzież sportowa 

itp.), wyposażenia specjalnego (np. plecaki, 

śpiwory, odzież motocyklisty, odzież 

ratownika medycznego, odzież kapelanów 

itp.)  oraz przedmiotów umundurowania 

5 000 kg   



 

polowego (np. mundury polowe z nadrukiem 

maskującym, koszule polowe z nadrukiem 

maskującym itp.) 

3. 

czyszczenie chemiczne z pełnym 

wykończeniem: umundurowania polowego 

(np. mundury polowe z nadrukiem 

maskującym, koszule polowe z nadrukiem 

maskującym itp.),  specjalistycznego (np. 

kamizelki ostrzegawcze i operacyjno - 

taktyczne, odzież taktyczna i trudnopalna, 

odzież z nadrukiem maskującym, odzież 

sportowa itp.), wyposażenia specjalnego (np. 

plecaki, śpiwory, odzież motocyklisty, odzież 

ratownika medycznego, odzież kapelanów 

itp.), koców, narzut na łóżka, 

umundurowania wyjściowego (np. mundury 

wyjściowe, płaszcze sukienne, koszule 

wyjściowe itp.) 

3 000 kg   

4. 

pranie odzieży skażonej chemicznie – 

odzieży ochronnej i roboczej oraz 

umundurowania polowego i specjalnego    

(np. odzież taktyczna i trudnopalna, odzież z 

nadrukiem maskującym) 

300 kg   

5. 
pranie dywanów 

270 m²   

 

Oświadczam, że: 

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy i nie wnoszę 

zastrzeżeń. 

Oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej 

należności w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji umowy poprzez naliczenie kary 

umownej o której mowa w § 12 ust. 1-3 projektu umowy. Jednocześnie oświadczam, że 

powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą 

oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 
 

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

( podpis) 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Projekt umowy                                                                              

Umowa nr ……………………….. 
 

Zawarta dnia .........……. w Kętrzynie pomiędzy: 

…………………………………………………., zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 
 

Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w imieniu, którego działa  

pełnomocnik: 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………... 
przy kontrasygnacie: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
a …………………………..   

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………... 
 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pralniczych na rzecz Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie w niżej wymienionym zakresie i ilościach: 

1) pranie wodne z pełnym wykończeniem – pościeli, poduszek, kołder, pokrowców na 

materace, podkładów- ochraniaczy na materace, narzut na łóżka, flag, ręczników, 

obrusów, firan, zasłon, pokrowców na siedzenia, odzieży ochronno-roboczej, 

przedmiotów umundurowania specjalistycznego (np. kamizelki ostrzegawcze                    

i operacyjno - taktyczne, odzież taktyczna i trudnopalna, odzież z nadrukiem 

maskującym, odzież sportowa itp.), wyposażenia specjalnego (np. plecaki, śpiwory, 

odzież motocyklisty, odzież ratownika medycznego, odzież kapelanów itp.) przedmiotów 

umundurowania wyjściowego (np. mundury wyjściowe, płaszcze sukienne, koszule 

wyjściowe itp.) i polowego (np. mundury polowe z nadrukiem maskującym, koszule 

polowe z nadrukiem maskującym itp.)  

– 16 000 kg, 

2) pranie zakaźne i wysoce zakaźne – pościeli, poduszek, kołder, pokrowców na materace, 

podkładów- ochraniaczy na materace,  ręczników, koców, pokrowców na siedzenia, 

przedmiotów umundurowania specjalistycznego (np. kamizelki ostrzegawcze                   

i operacyjno - taktyczne, odzież taktyczna i trudnopalna, odzież z nadrukiem 

maskującym, odzież sportowa itp.), wyposażenia specjalnego (np. plecaki, śpiwory, 

odzież motocyklisty, odzież ratownika medycznego, odzież kapelanów itp.)  oraz 

przedmiotów umundurowania polowego (np. mundury polowe z nadrukiem maskującym, 

koszule polowe z nadrukiem maskującym itp.) – 5 000 kg, 

3) czyszczenie chemiczne z pełnym wykończeniem: umundurowania polowego (np. 

mundury polowe z nadrukiem maskującym, koszule polowe z nadrukiem maskującym 

itp.),  specjalistycznego (np. kamizelki ostrzegawcze i operacyjno - taktyczne, odzież 



 

taktyczna       i trudnopalna, odzież z nadrukiem maskującym, odzież sportowa itp.), 

wyposażenia specjalnego (np. plecaki, śpiwory, odzież motocyklisty, odzież ratownika 

medycznego, odzież kapelanów itp.), koców, narzut na łóżka, umundurowania 

wyjściowego (np. mundury wyjściowe, płaszcze sukienne, koszule wyjściowe itp.)        – 

3 000 kg, 

4) pranie odzieży skażonej chemicznie – odzieży ochronnej i roboczej oraz umundurowania 

polowego i specjalnego (np. odzież taktyczna i trudnopalna, odzież z nadrukiem 

maskującym)– 300 kg, 

5) pranie dywanów – 270 m². 

2.  Wykonawca, podczas procesu technologicznego wykonania usługi prania wodnego, 

zakaźnego         i wysoce zakaźnego, czyszczenia chemicznego, prania odzieży skażonej 

chemicznie oraz prania dywanów zobowiązuje się do: 

1) prania, sortowania, suszenia, prasowania, krochmalenia, maglowania asortymentu 

pralniczego wraz z dezynfekcją (w zależności od rodzaju przedmiotu usługi); 

2) posiadania certyfikatów na środki piorące i dezynfekujące, stosowane do wykonania 

usług pralniczych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, które ma obowiązek 

przedstawić na żądanie Zamawiającego; 

3) wykonywania usług pralniczych zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi 

obowiązującymi w pralniach oraz z zastosowaniem środków piorąco- dezynfekujących         

o szerokim spektrum działania, posiadających wszelkie wymagane prawem atesty                  

i certyfikaty oraz zgodnie z zaleceniami producenta asortymentu przekazanego przez 

Zamawiającego.  

 

§ 2 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. 

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych dostaw: 

1. pranie wodne z pełnym wykończeniem – 2 razy w tygodniu; 

2. pranie zakaźne i wysoce zakaźne – 1 raz w tygodniu; 

3. czyszczenie chemiczne z pełnym wykończeniem – 1 raz w tygodniu; 

4. pranie odzieży skażonej chemicznie – 1 raz w tygodniu; 

5. pranie dywanów – według potrzeb Zamawiającego. 

2.  Strony ustalą pisemnie dni tygodnia w jakich będą odbierane przedmioty do prania. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia częstotliwości odbioru przedmiotów do                 

     prania oraz dostawy wypranych przedmiotów z uwagi na potrzeby W-MOSG. 

 

§ 4 

 

1. Odbiór jakościowo-ilościowy przedmiotów wskazanych w § 1 przedmiotowej umowy 

realizowany będzie z następujących budynków znajdujących się w siedzibie Zamawiającego:    

nr  4, nr 26, nr 24, nr 48. 

2. Wykonawca dokona odbioru przedmiotów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-4  przedmiotowej 

umowy w workach Zamawiającego oznaczonymi numerami budynków o których mowa            



 

w ust. 1. Przy dostawie wykonanej usługi Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 

podziału przyjętych przedmiotów według numerów budynków z jakich zostały odebrane. 

3. W celu właściwego zapewnienia odbioru ilościowo-wartościowego przedmiotów 

wskazanych    w § 1 przedmiotowej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

urządzenia do ważenia z aktualnym świadectwem legalizacji, w celu dokonania ważenia 

odbieranych przedmiotów z budynków. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usług pralniczych  

w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty odbioru od Zamawiającego przedmiotów 

wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

skrócenia terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. W takim przypadku termin 

zostanie ustalony z Wykonawcą e-mailem. 

6. Odbiór oraz dostawa przedmiotów wyszczególnionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

odbywać się będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt. 

7. Wydanie przedmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, każdorazowo obie 

strony potwierdzają czytelnym podpisem.  

8. Do wykonywania czynności opisanych w ust.7 niniejszego paragrafu upoważnieni będą: 

- ze strony Zamawiającego:  

budynek nr 4 ………………………………… telefon ………………lub osoba zastępująca 

budynek nr 24 …………………..…………… telefon ………………lub osoba zastępująca 

budynek nr 26……………………   ………… telefon ………………lub osoba zastępująca 

budynek nr 48………………………….…… telefon ………………lub osoba zastępująca 

- ze strony Wykonawcy: …………………….…….….……. tel. …………………….    

9. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za 

nadzór nad realizacją umowy poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie. 

Zmiana taka nie wymaga aneksowania umowy.  

10. Po wykonanej usłudze, potwierdzenie odbioru ilościowo-jakościowego następuje poprzez 

złożenie czytelnego podpisu przez obie strony . 

11.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia przedmiotów przekazanych do prania 

lub czyszczenia, Zamawiający ma prawo do dochodzenia zwrotu ich równowartości              

w naturze lub w gotówce. 

12. Równowartość uszkodzonych, zniszczonych lub zaginionych przedmiotów zostanie ustalona 

na podstawie wartości rynkowej przedmiotów, tego samego rodzaju i gatunku. 

 

§ 5 

 

1. Na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę, ustala się ceny jednostkowe za: 

1) pranie wodne z pełnym wykończeniem –  …... zł brutto za kg; 

2) pranie zakaźne i wysoce zakaźne  – ……. zł brutto za kg; 

3) czyszczenie chemiczne z pełnym wykończeniem –  ……. zł brutto za kg; 

4) pranie odzieży skażonej chemicznie – ……... zł brutto za kg; 

5) pranie dywanów – …….. zł brutto za m ²; 

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 są stałe przez cały okres trwania umowy. 

3. Wartość umowy brutto nie może przekroczyć kwoty …………... zł. 

 

   



 

    § 6 

 

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży 

Granicznej,          ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-000-73-

89. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem należność za wykonaną usługę w ciągu       

21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany 

będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur VAT w formie elektronicznej po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury 

VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.  

5. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż 

podany w ust. 4, będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie. 

6. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108             

a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

931 ze zm.).  

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

8. Faktura winna zawierać cenę brutto za jednostkę miary zgodnie z przedmiotową umową.   

 

§ 7 

 

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy, konsultacje i kontrolę   

przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę jest Kierownik Magazynu Mundurowego 

Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Warmińsko-

Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 

 

§8 

 

W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości wykonania usługi, Wykonawca 

zobowiązany jest do ponownego wykonania usługi, nie budzącej zastrzeżeń jakościowych,  

w terminie dwóch dni roboczych. 

 

§ 9 

 

1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia w okresie obowiązywania umowy przez Wykonawcę co 

najmniej dwóch osób na podstawie umowy  o pracę  w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510.).  

2.  Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz co 

najmniej dwóch osób, wraz  z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy  o 

pracę oraz że wykonują czynności związane z realizacją przedmiotowej z umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w 

ciągu 3 dni od dnia dokonania zmiany.  
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3.  W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu o którym 

mowa w ust. 1. tj. w szczególności do: 

1) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa             

w ust. 1 w celu dokonania potwierdzenia zgodności zatrudnienia, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia             

ww. wymogu. 

 

§ 10 

 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli uszkodzenia, zniszczenie lub zaginięcie przedmiotów, o których mowa w § 1 

ust. 1 niniejszej umowy, przewyższa wysokość kar umownych. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych 

usług, w zależności od ilości osób zakwaterowanych w obiektach Zamawiającego. 

2. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych usług, Wykonawca nie będzie dochodził 

roszczeń z tytułu niewykonania umowy w 100%. 

 

    § 12 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte  

wykonanie umowy w wysokości: 

1) 2 000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych 00/100), gdy Zamawiający odstąpi od umowy           

z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, 

2) 50,00 zł brutto (pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki                

w wykonaniu zamówienia, po terminach określonych   w § 4 ust. 4 i  5 oraz § 8 niniejszej 

umowy. 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje obowiązku określonego w § 9  ust. 1 zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto (pięć tysięcy złotych 00/100) . 

3. Za opóźnienie w przekazaniu wykazu o którym mowa w § 9 ust. 2 lub jego aktualizacji 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 50,00 zł brutto (pięćdziesiąt 

złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.  

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 - 3 Zamawiający wystawi                        

niezwłocznie notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych. Nota płatna będzie           

w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. 

5. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający naliczy odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu 

Cywilnego powstałej należności w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

umowy poprzez naliczenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 - 3. Jednocześnie 

Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest 

obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 



 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną mu przez 

Wykonawcę szkodę niezależnie od określonych w ust. 1-3 kar umownych. 

 

§ 13 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§ 14 

 

Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozpatrywał będzie Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 16 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

 

  WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w 3 egzemplarzach: 
Egz. Nr 1 – SGMiŻ WTiZ 
Egz. Nr 2 – Sekcja Zamówień Publicznych Pionu Głównego Księgowego 
Egz. Nr 3 – Wykonawca 

 
 
 
 



 

Załącznik Nr 3 

 
 

 

OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY NA  

WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

Dane Nabywcy: 

 

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

 

Adres:  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

 

 11-400 Kętrzyn 

 

NIP : 742-000-73-89 

 
1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j. t. - Dz. U. 

2022 poz. 931 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez:  

 

……………………………………………………………...…………………………………………… 

                                                             (dane Wystawcy faktury)  

 

2. Zobowiązuję  się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie 

papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur 

drogą elektroniczną. 

 
3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak 

konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie 

papierowej. 

 

4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail: 

 
……………………………………………………………………………………...…………………… 

 
5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane 

będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie: 

 

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

 

 

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

 

7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie 

czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą 

elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

 
 

 

  ……………….………………                                      …………………………… 

        Data i podpis Nabywcy                    Data i podpis Wystawcy 
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