……….…………….., …………..
miejscowość, data
Dane podwykonawcy:
…………………………
.………………………
……………………
NIP ….……………
Oświadczenie podwykonawcy
Dotyczące płatności na jego rzecz przez Generalnego Wykonawcę
W imieniu ….. i własnym potwierdzam, że na zlecenie Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o. (GW) z siedzibą w Rzeszowie,
wykonaliśmy jako podwykonawca na inwestycji osiedla mieszkaniowego pn. „Zielona Dolina II”, zlokalizowanej w
Warszawie, przy ul. Verdiego/Zdziarskiej następujące roboty budowlane:
1. pełne elementy przedmiotu umowy:
Poz.

Lokalizacja
(nr bud, piętro)

Zakres/asortyment robót

Wartość netto wg
protokołu

Procentowe
zaawansowanie
umowy (za dany
miesiąc)

Narastająco
procentowe
zaawansowanie

Wartość netto wg
protokołu

Procentowe
zaawansowanie
umowy (za dany
miesiąc)

Narastająco
procentowe
zaawansowanie

2. częściowe elementy przedmiotu umowy:
Poz.

Lokalizacja
(nr bud, piętro)

Zakres/asortyment robót

A. Łączna wartość w/w robót netto: ……………………zł, tj. …………………….. zł brutto.
B. Z powyższej wartości zatrzymana tytułem kaucji gwarancyjnej zostaje: …………………. zł;
C. Z powyższej wartości potrącone zostają koszty GW wynikające z w/w umowy w kwocie: ……………… brutto.
D. Łączna wartość brutto do zapłaty po w/w zatrzymaniach i potrąceniach: …………………….. zł.
Niniejszym oświadczam i potwierdzam, że:
1. wyżej wymienione roboty wykonaliśmy przy użyciu własnego potencjału ludzkiego tj. bez zatrudniania dalszych
podwykonawców;
2. za wykonanie w/w robót należne nam jest wynagrodzenie umowne w wysokości …………………….zł brutto (kwota z
punktu D), które ujęte zostało w fakturze nr ……………… z dnia ………………….. (w załączeniu kopia faktury i
protokołu odbioru);
3. zapłata kwoty wskazanej w pkt 2 powyżej spowoduje, że wszelkie roszczenia przysługujące nam z tytułu wykonania w/w
robót objętych przedmiotową umową zostaną zaspokojone;
4. po otrzymaniu płatności, o której mowa w pkt 2 powyżej, z tytułu wykonania wyżej wymienionych robót nie będziemy
dochodzili żadnych roszczeń wobec Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ani wobec Zamawiającego:
J.W. Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach. ani wobec Inwestora: J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w
Ząbkach.
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
Podpisy dwóch przedstawicieli Zamawiającego obecnych przy podpisaniu niniejszego oświadczenia:

