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                                                                                     Załącznik nr 2 do umowy: ………………. 
 

 
Dotyczy realizacji zadania: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości 
przy ul. Energetyków 6 i 8” 

 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY z dnia ......... 

 
Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania .................................. 
(pełna nazwa podwykonawcy, adres) ........................, NIP .....................  oświadczam, że:  
 
1. Jako Podwykonawca zadania (nazwa zadania) ............................ jestem wykonawcą części 

zamówienia ....................... i łączy mnie z ............................ (Wykonawcą) jedynie 
umowa z dnia .............. r. nr .............. i  umowa ta nie została zmieniona/została zmieniona*.  

 
2. Zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy 

wynosi łącznie .....................zł., z tej kwoty:  
 

a. Wykonawca zapłacił1 Podwykonawcy:  
- na podstawie faktury nr ....................... kwotę ........... zł w dniu ..............*  
- na podstawie faktury nr ....................... kwotę ........... zł w dniu ..............  *   

 
 
b.  pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ..................... zł*,  

z tego: 
kwota ............................zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ........................)  
kwota ..................... jest niewymagalna (termin płatności to ..................................)   
kwota ..................... jest niezafakturowana*. 

 
c. kwota .................... zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta jest  
    należna zdaniem Podwykonawcy/Wykonawcy* na podstawie ........................................ 
    i przysługuje z tytułu 
...........................................................................................* 
 

Ponadto oświadczam, że pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który 
skutkuje lub może skutkować w przyszłości powstaniem lub zmianą roszczeń o zapłatę wynagrodzenia 
za wykonane roboty budowlane z tytułu odpowiedzialności solidarnej Miasta Bełchatowa, wynikającą 
z art. 647 1 Kodeksu Cywilnego 
 
 
 

…………………………………………………… 
  Podpis Podwykonawcy 

  
 

 
 

 

 
1 Przez zapłatę rozumie się również dokonanie skutecznego prawnie potrącenia w trybie art. 498 

Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z orzecznictwem potrącenie jest instytucją prawa materialnego, czynnością 
materialnoprawną, której celem jest doprowadzenie do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań (art. 498 k.c.), 
drogą jednostronnego oświadczenia materialnoprawnego wywołującego skutek prawny, niezależnie od woli 
uprawnionego do wierzytelności objętej potrąceniem, od chwili złożenia go w taki sposób, ażeby druga strona 
mogła zapoznać się z jego treścią (art. 499 k.c. i 61 k.c.). Potrącenie jest uprawnieniem wierzyciela 
wzajemnego i w świetle przepisów prawa materialnego regulujących tę instytucję jest obojętne, kiedy 
oświadczenie o potrąceniu zostanie złożone (LEX nr 523890 V ACa 38/09 w Katowicach). 
*niepotrzebne skreślić 


