
Zmiana załącznika 5 - wzór umowy 

w załączniku 5 jest: 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na poniższy adres: 

  Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3  

  90-505 Łódź 

  NIP 724 000 02 10  

2. Zapłata za wykonanie usługi (dzieła) dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, przy czym podstawą wystawienia faktury może 

być tylko podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy o którym stanowi §3 pkt. 3. 

 

w załączniku 5 być powinno: 

§ 5 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na poniższy adres: 

  Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3  

  90-505 Łódź 

  NIP 724 000 02 10  

4. Zapłata za wykonanie usługi (dzieła) dokonywana będzie przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, przy czym podstawą 

wystawienia faktury może być tylko podpisany przez obie strony protokół zdawczo-

odbiorczy o którym stanowi §3 pkt. 3. 

5. Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub w formie ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres itb@moratex.eu 

lub platformy dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl. 

6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

7. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 
https://efaktura.gov.pl . 

8. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(Dz.U. 2018 poz. 2191 ) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 
Platformie Elektronicznego fakturowania - na poniższego maila: itb@moratex.eu 

mailto:itb@moratex.eu
https://efaktura.gov.pl/
mailto:itb@moratex.eu


10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku bez 
podpisu Zamawiającego. 

 
 


