
Czeladź dnia 13.12.2019 

Dot. Nr postępowania : ZP/3/D/SP7/19 
 

 
 

Informacja   o  wprowadzeniu zmian do Wzoru umowy 

 
 
Zamawiający informuje, Ŝe wprowadza się zmiany do wzoru umowy w zakresie 
:  
 
Zmiana nr 1.  
 
W § 4 wykreśla się  ust. 8 
 
8.Faktury regulowane będą przelewem z konta 
bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy 

 

 
Zmiana Nr 2. 
Wprowadza się  nowy § 4` 

§ 4` 
Informacja dot. rachunku bankowego Wykonawcy 

„1. Wykonawca wskazał  Zamawiającemu rachunek  bankowy, który jest zgodny z rachunkiem 
bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym 
podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.  

Nr rachunku Wykonawcy to: ……………………………………………….. 
2. W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w ust. 1 rachunku 
bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać nowy 
numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać dokonane płatności, i być 
podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności 
przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: 
...................................), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. Informacja o 
której mowa powyŜej stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w 
zakresie zmiany rachunku bankowego. W przypadku poinformowania Zamawiającegoo zmianie 
rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia 
wskazanego  przez Wykonawcę rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna 
zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w 
wykazie, o którym mowa w ust.1.  
3. W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z ust. 2, który został określony 
zgodnie z umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, 
rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałą zwłokę w zapłacie faktury.  
4. W przypadku, jeŜeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w  
ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałoŜona przez Urząd Skarbowy wobec 
Zamawiającego wraz z naleŜnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób 
prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z 
powyŜszych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu.” 

 
Zmiana nr 3. 
W § 9 ust. 1 wprowadza się  punkt 10 

lp Powody zmiany:  Warunki dokonania zmiany:  
10) Zmiany w przepisach prawnych powodujące 

konieczność wprowadzenia zamiany do umowy i 
dostosowania jej do obowiązujących przepisów 
prawnych 

Na podstawie wniosku 
Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 


