
Załącznik nr 9 do Umowy Nr ......../WIR/Z/........... /....................  z dnia .......... ….................. roku.

…..............., dnia ….................. roku

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDOSTATNIEGO I OSTATNIEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO (PRZEKAZ)

Działając  w  imieniu  i  na  rzecz  …...................……………..  [Wykonawca/Podwykonawca] –
Wykonawcy/Podwykonawcy inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych
na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy Al. Jachowicza 20, na działce o numerze ewidencyjnym
205/2 obr. 7,  realizowanej na rzecz Gminy Miasto Płock na podstawie Umowy nr ……/WIR/Z/……../…………. z
dnia ……….. roku [Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym], niniejszym oświadczamy:

a) z uwagi na fakt, że roboty wykonane w okresie od ….. do …………. objętym fakturą  nr ……………. z dnia
…………. [aktualna faktura Wykonawcy/Podwykonawcy] były wykonywane przez ………………… [oznaczenie
Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy]  i  stanowiły  roboty  w  ostatnim/przedostatnim  okresie
rozliczeniowym  dla  wskazanej  inwestycji,  oświadczamy,  że  kwota  ……………………..  stanowi  całość
wynagrodzenia brutto należnego temu Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy z tytułu robót objętych
powyższym okresem rozliczeniowym w ramach umowy ……………… z dnia ……………… roku [umowa między
Wykonawcą i Podwykonawcą albo między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą] oraz, że kwota ta
stanie  się  wymagalna  w  dniu  …………………….,  na  dowód  czego  załączamy  kopię  wystawionej  przez
Podwykonawcę/dalszego  Podwykonawcę  faktury  oraz  protokół  odbioru  robót  wykonanych  przez
Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę,

b) Wykonawca/Podwykonawca  –  na  podstawie  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  umowy  z  ww.
Podwykonawcą/dalszym  Podwykonawcą  –  jest  uprawniony  do  potrącenia  z  wymienionego  w  lit.  a)
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy:

– kwoty [……………………………………………………………… ] z tytułu [………… ],

– kwoty […………………………………………………………….. ] z tytułu [………… ],

c) na  podstawie  §13  ust.  13  Umowy   kwotę  [……………………….],  proszę  przelać  na  rachunek  bankowy
Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy  ………………………  [oznaczenie  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy]  nr  rachunku:  […………………….],  ze  skutkiem  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  temu
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy  od Wykonawcy/Podwykonawcy …………………….  z  tytułu  robót
wykonanych w okresie rozliczeniowym od …………. do ………….  (przekaz), zaś pozostałą do zapłaty kwotę
z  faktury z  dnia  ………….  [aktualna faktura  Wykonawcy/Podwykonawcy]  proszę  przelać  na rachunek
bankowy Wykonawcy/Podwykonawcy wskazany w tej fakturze.

-------------------------------------

Wykonawca/Podwykonawca

Działając w imieniu i na rzecz [oznaczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy] oświadczamy, że powyższe
oświadczenie  Wykonawcy/Podwykonawcy  …………….…….  jest  zgodne  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy  oraz
wyrażamy zgodę na przekaz świadczenia na powyższych warunkach.

Jednocześnie oświadczam, iż faktura nr …………. z dnia ………………… roku, z której wynika niniejsza należność,
stanowi przedostatnią/ostatnią fakturę złożoną przy realizacji inwestycji.

--------------------------------------------

  Podwykonawca/dalszy Podwykonawca


