Załącznik nr … – Oświadczenie dot. umowy podwykonawczej.

………………………………………………………..
[miejsce, data]

OŚWIADCZENIE
dotyczące umowy podwykonawczej
Działając w imieniu Wykonawcy
……………………………………………………………………………. [oznaczenie Wykonawcy],
będąc należycie umocowanym do jego reprezentacji, niniejszym:
1. Oświadczam, że w celu realizacji przedmiotu Zamówienia zawarta została umowa

podwykonawcza z Podwykonawcą robót budowlanych (dalszym Podwykonawcą robót
budowalnych) na warunkach niżej wskazanych:
[wypełnia Wykonawca]
data zawarcia umowy podwykonawczej
Podwykonawca robót budowlanych
(oznaczyć sposób precyzyjny i niebudzący wątpliwości,
ze wskazaniem pełnej firmy, jej siedziby i adresu,
numeru identyfikacji podatkowej oraz pozostałych
informacji identyfikujących Podwykonawcę robót
budowalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami)
szczegółowy przedmiot robót podwykonawczych
(określić np. poprzez odniesienie się do np. projektu
wykonawczego w części obejmującej daną branżę lub
sprecyzowanie zakresu robót w inny sposób poprzez np.
wskazanie elementów wykonywanych robót lub miejsc
ich realizacji)
termin zapłaty wynagrodzenia
(wymagane by termin zapłaty wynagrodzenia nie był
dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy albo
Podwykonawcy robót budowalnych faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy robót budowalnych (albo odpowiednio
dalszemu Podwykonawcy) roboty budowlanej)
wartość umowy podwykonawczej
(wynagrodzenie Podwykonawcy robót budowlanych
powinno być sformułowane jednoznacznie oraz
wskazywać
czy
podane
wynagrodzenie
jest
wynagrodzeniem netto czy brutto)

2. Potwierdzam, że umowa podwykonawcza zawiera niżej wskazane postanowienia:
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a)

Podwykonawca robót budowlanych nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających
z umowy podwykonawczej bez zgody inwestora (Grupy LOTOS S.A/LOTOS Asfalt sp. z
o.o.)1 i Wykonawcy;

b)

Inwestorowi (Grupie LOTOS S.A./LOTOS Asfalt sp. z o.o.) przysługuje prawo
bezpośredniego zapytania podwykonawcy robót budowlanych o płatności dokonane
przez Wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu;

c)

Podwykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do pisemnego informowania
inwestora (Grupy LOTOS S.A./LOTOS Asfalt sp. z o.o.) o każdej zaległej płatności
Wykonawcy względem Podwykonawcy lub Podwykonawcy względem dalszego
Podwykonawcy;

d)

Podwykonawca robót budowlanych wyraża zgodę na przeniesienie wszystkich praw
i obowiązków Wykonawcy wynikających z jego umowy z Wykonawcą na inwestora
(Grupę LOTOS S.A./LOTOS Asfalt sp. z o.o.) w przypadku rozwiązania umowy z
Wykonawcą;

e)

Wyłącza się możliwość potrącania przez Podwykonawcę wierzytelności wobec inwestora
(Grupy LOTOS S.A./LOTOS Asfalt sp. z o.o.) z ewentualnymi wierzytelnościami Grupy
LOTOS S.A./LOTOS Asfalt sp. z o.o. wobec takiego Podwykonawcy robót budowlanych;

f)

Wyłącza się możliwość ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
podwykonawczej (w okresie realizacji robót budowlanych, jak i w okresie rękojmi i
gwarancji) poprzez dokonywanie przez Wykonawcę zatrzymań z wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy robót budowlanych;

g)

Podwykonawca robót budowlanych przy przetwarzaniu danych osobowych daje
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniało wymogi 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)
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

h)

Prawem właściwym do rozstrzygania sporów między Wykonawcą a Podwykonawcą
robót budowlanych powstałych w związku lub w ramach zawartej umowy
podwykonawczej będzie prawo polskie.

3. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że brak kompletnych informacji w niniejszym

oświadczeniu lub nieuwzględnienie wszystkich ww. postanowień w umowie podwykonawczej
uzasadnia zgłoszenie przez inwestora (Grupę LOTOS S.A./LOTOS Asfalt sp. z o.o.) sprzeciwu
w trybie art. 647(1) k.c.
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Do wyboru
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