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Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów 1
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PN:

Kontrakt III - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci
wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota,
Bronów, Zabrzeg część 1 i część 3 – Część …..2
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1. ZAMAWIAJĄCY:

11/POIS/JRP/2018

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice.
Gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:
l.p.

Nazwa Podmiotu

Adres Podmiotu

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy/Wykonawcom występującym
wspólnie:
.....................................................................................................................................
(nazwa
Wykonawcy
/
Wykonawców
występujących
wspólnie)
mającego/-ym
siedzibę
w
............................................................................................................. do dyspozycji zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postaci:
a) osób zdolnych do wykonania zamówienia – wskazanych w wykazie osób stanowiącym załącznik
nr 4 do oferty:
l.p.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

1.
2.
3.
4.

Niniejszy dokument jest przykładem. Wykonawca modeluje go według swoich potrzeb i dotyczącego go stanu
faktycznego.
2 Wykonawca wpisuje numer Części na którą aplikuje.
1
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b) wiedzy i doświadczenia – następujących robót budowlanych lub/i usług wskazanych w wykazie
stanowiącym załącznik do oferty:
……………………………………………………………………………………..
W przypadku korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia Wykonawca wskazuje w jakiej
formie
podmiot
trzeci
będzie
brał
udział
w
realizacji
zamówienia
………………………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie zobowiązuję się zrealizować roboty lub/i usługi, których wskazane powyżej
zdolności dotyczą.

zdolności finansowych – w zakresie dotyczącym:

c)

……………………………………………………………………………………..
W przypadku, gdy zasoby, o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcy /
Wykonawcom występującym wspólnie przez różne Podmioty, zobowiązanie w formie oświadczenia,
którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW złoży oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających.
W sytuacji gdy Wykonawca korzysta np. tylko z osób danego podmiotu przy pozostałych zasobach
wskazanych w pkt b) niniejszego oświadczenia wpisuje się - nie dotyczy.
Podpisy:
Podpis Podmiotu udostępniającego osoby:

l.p.

Nazwa
Podmiotu

Nazwisko i imię Osoby
podpisującej niniejsze
zobowiązanie w imieniu
Podmiotu

Podpis(y) Wykonawcy:
l.p.
Nazwa(y)
Nazwisko i imię osoby
Wykonawcy(ów)
(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis
Osoby
podpisującej niniejsze
zobowiązanie w imieniu
Podmiotu

Pieczęć
Podmiotu

Miejscowość
i data

Podpis(y)
Pieczęć(cie)
Miejscowość
osoby(osób)
Wykonawcy(ów)
i data
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty
w
imieniu
Wykonawcy(ów)
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