
Załącznik Nr 2 

…………………………………………………. 

  (Pieczęć adresowa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

Dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Straży Miejskiej w Płocku w 2019 roku 

 

1) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawiane w jego imieniu,jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego 

zgodnie  

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 toku – Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1876 

ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

2) Wykonawca, który w trakcie realizacji usług na rzecz Zamawiającego wprowadzi numer rachunku 

rozliczeniowego o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie numeru tego rachunku rozliczeniowego, na który ma 

wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 
 

W przypadku oświadczenia przeczącego w zakresie punktu 1 ma zastosowanie punkt 2. 
 

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na dokonywanie przez 

Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. splitpayment. 
 

W przypadku oświadczenia twierdzącego w zakresie ww. punktu mają zastosowanie nw. następne punkty: 

4) Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielnej 

płatności tzw. splitpayment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie 

ustalonym.  
5) Podzieloną płatność tzn. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników 

VAT. Mechanizm podzielnej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 
 

6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(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).  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

UWAGA: 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści punktu 6 

Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego przekreślenie). 

 

 

                                                                                    ................................................................................... 
(pieczęć i podpis: upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

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



                   (miejscowość, data) 

*- niepotrzebne skreślić 


