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ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA 

Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  
 

Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek: 

Część I - Przebudowa nawierzchni dróg polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych asfaltowych we wsiach: Landzmierz ul. Biadaczów - 

długość 104,0 m, Roszowicki Las ul. Szkolna (dz.nr 463) – długość 417,5 m), 

Część II - Remont  nawierzchni dróg: Utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową i 

grysami kamiennymi we wsiach: Cisek ul. Uśmiechu - długość 208,0 m, Cisek ul 

Bełk - długość 225,0 m, Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg: 

Kobylice ul. Szkolna i ul. Piaskowa, Utwardzenie wewnętrznej części jezdni łuku 

poziomego drogi Roszowice-Przewóz, Wymiana odwodnienia liniowego na ul. 

Górnej w Łanach). 
)  Niepotrzebne skreślić                                              (Nazwa zamówienia) 
 

Nazwa Wykonawcy:     ……………………………………………………………………… 
 

Adres Wykonawcy:     ..…………………………………………………………………… 
 

Ja/my niżej podpisany/podpisani    ........................................................................................... 
                                                                                                                           Imię i nazwisko 

Oświadczam, że: 

Zobowiązuję (zobowiązujemy) się w przypadku, gdy n/w Wykonawca uzyska powyższe 

zamówienie udostępnić  mu do dysponowania na czas niezbędny do realizacji niniejszego 

zamówienia zasoby: 

 zdolności techniczne lub zawodowe, 

 zdolności finansowe lub ekonomiczne 
 

Wykonawcy: 
 

………………………………………………....................................................................................................................................................... 

Nazwa wykonawcy składającego ofertę 
 

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu :    

     ………………………….…………………………………………………………………… 
 

   ……………………..………………………………………………………………………... 
(jaki zakres podmiot oddaje do dyspozycji np. ludzie, sprzęt, itp.) 

2. Sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:   

……………………………………………………………………………………………… 
 

     ……………………………………………………………………………………………... 
(wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający) 

3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………… 
 

    ……………………………………………………………………………………………... 

4. Oświadczam, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, będziemy realizować roboty 

których wskazane zdolności dotyczą. 
 

Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. 

Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie 

wynikało. 
 

Niniejszym potwierdzam(y) spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu, nie 

później niż na dzień składania ofert. 
 

.....………………                                                                             ..…………………………….………………                      
Data                                                                                                        (czytelny  podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby                                                                                                                                                                                
                                                                                                         (osób)  upoważnionej(nych) do podpisania) 


