
                  SĄD REJONOWY                    Radzyń Podlaski, dnia 06 września 2019 roku 
          w RADZYNIU PODLASKI 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 
           21-300 Radzyń Podlaski 

Adm. 352-2/19 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 
 

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ  - wzór 

umowy w § 8 

 

Jest: 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za należyte wykonanie całości 

przedmiotu niniejszej umowy, w łącznej wysokości ............... zł. (słownie złotych: 

.........................) netto, czyli brutto ....................... zł. (słownie złotych: ...........................), 

w tym podatek VAT ................ zł. (słownie złotych: ....................................), które 

stanowi iloczyn 12 miesięcy wykonywania przedmiotu umowy i miesięcznego 

wynagrodzenia, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 4 do umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszty robocizny, sprzęt, zakup 

atestowanych środków czystości oraz materiałów niezbędnych do należytego wykonania 

umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wypłacane będzie 

częściami, tj. miesięcznie z dołu, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego na 

podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT wraz 

z protokołem potwierdzającym należyte wykonanie usługi. Strony niniejszym ustalają, że 

Wykonawca będzie co miesiąc wystawiał w/w faktury VAT w wysokości ................ zł. 

(słownie złotych: ..................) netto, czyli brutto ...............zł. (słownie złotych: 

...........................), w tym podatek VAT ....................zł. (słownie złotych: 

.........................). 

4. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego 

w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z protokołem. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest „Sprzątanie pomieszczeń Sądu Rejonowego w Radzyniu 

Podlaskim w budynku przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5” 



5. Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek 

bankowy. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6.    Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec 

Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do 

Zamawiającego z żądaniem zapłaty odsetek ustawowych. 

 

Powinno być: 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za należyte wykonanie całości 

przedmiotu niniejszej umowy, w łącznej wysokości ............... zł. (słownie złotych: 

.........................) netto, czyli brutto ....................... zł. (słownie złotych: ...........................), 

w tym podatek VAT ................ zł. (słownie złotych: ....................................), które 

stanowi iloczyn 12 miesięcy wykonywania przedmiotu umowy i miesięcznego 

wynagrodzenia, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 4 do umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszty robocizny, sprzęt, zakup 

atestowanych środków czystości oraz materiałów niezbędnych do należytego wykonania 

umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wypłacane będzie 

częściami, tj. miesięcznie z dołu, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego na 

podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT wraz 

z protokołem potwierdzającym należyte wykonanie usługi. Strony niniejszym ustalają, że 

Wykonawca będzie co miesiąc wystawiał w/w faktury VAT w wysokości ................ zł. 

(słownie złotych: ..................) netto, czyli brutto ...............zł. (słownie złotych: 

...........................), w tym podatek VAT ....................zł. (słownie złotych: 

.........................). 

4. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego 

w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z protokołem. 

 Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie 

PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art 106n ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r., Nr 2174, 

z późn. zm.). 

 Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: 

marek.skomorowski@radzyn.sr.gov.pl 

 



5. Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek 

bankowy. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6.    Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec 

Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do 

Zamawiającego z żądaniem zapłaty odsetek ustawowych. 

 

 

 

 

 

 


