Załącznik nr 5

DGK-GRAIZ/SG-53/2018

INFORMACJA O KORZYSTANIU Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW NA
PODSTAWIE ART. 22a USTAWY
Nazwa: .......................................................................................................................................
Adres siedziby: ...........................................................................................................................
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie robót budowlanych pn. „DOCIEPLENIE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
POŁOŻONYCH PRZY UL. GÓRNICZEJ 28 I UL. GÓRNICZEJ 32 W TURKU”, oraz w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, informuję, że w okresie
wykonywania przedmiotowego zamówienia polegał będę na zasobach innych podmiotach w
zakresie:
 zdolności technicznej lub zawodowej *
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej *(skreślić jeżeli nie dotyczy
przedmiotowego postępowania).
W związku z powyższym w celu udowodnienia Zamawiającemu, iż będziemy
rzeczywiście dysponować tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia przedstawiam/-amy
zobowiązanie/-nia innego/-ych podmiotu/-ów do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

………………….…………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………………...
(podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy/-ów)

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na podstawie art. 22a
ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa: ..................................................................................................................................
Adres siedziby: .....................................................................................................................
zobowiązanie to składam w celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca, to jest:
………………………………………………………………………………………………………...…….
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………...
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie dysponował
moimi zasobami w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia publicznego
pn. „DOCIEPLENIE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH PRZY
UL. GÓRNICZEJ 28 I UL. GÓRNICZEJ 32 W TURKU”, oraz oceny tego, czy łączący
nas stosunek, niezależnie od jego charakteru prawnego, gwarantuje rzeczywisty dostęp
Wykonawcy do moich zasobów.
Niniejszym, zobowiązuję się, że w razie uzyskania zamówienia przez składającego ofertę
Wykonawcę, do udostępnienia Wykonawcy moich zasobów w zakresie, sposób i na okres
przedstawiony poniżej oraz oświadczam, że jestem świadomy solidarnej odpowiedzialności z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia z mojej winy tych
zasobów:
1. Zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy na potrzeby wykonani zamówienia,
będzie następujący: ………………………………………………………………………….……..
….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
(zdolności techniczne lub zawodowe / sytuacja ekonomiczna lub finansowa)

2. Sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………….
.….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(wskazać w jakich okolicznościach i jak będzie możliwe korzystanie przez wykonawcę z zasobów)

3. Charakter stosunku, łączącego mnie z Wykonawcą, będzie jest/będzie następujący:
……………………………………………………………………………………..…..………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
wskazać istniejącą więź prawną pomiędzy Wykonawcą a podmiotem trzecim, która stanowi podstawę zobowiązania pomiędzy
stronami, z wykluczeniem powiązań wyłącznie formalnych, kapitałowych lub honorowych, za którymi nie idzie zobowiązanie ważne w
świetle art. 22a ustawy

4. Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………….…
5.

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję na zasadzie podwykonawstwa
usługi do realizacji których moje / nasze zdolności, jako podmiotu na którego
zdolnościach wykonawca polega są wymagane: …………… (wskazać TAK / NIE)

………………….…………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………………...
(podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji
innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasób/-oby)

