
 Załącznik nr 11 do SIWZ

Zobowiązanie innych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

na potrzeby wykonania zamówienia

na:  „Remont  cząstkowy nawierzchni  bitumicznych  i  tłuczniowych  na  drogach gminnych
Gminy Dobrodzień”

/nazwa zamówienia/

Lp.
Pełna nazwa podmiotu oddającego

do dyspozycji niezbędne zasoby
Adres/siedziba podmiotu

Nr telefonu, faksu, adres
e-mail podmiotu

  

Stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.), zobowiązuję(-my) się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy(-ów): 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. z siedzibą w ……………………… przy ul. ………………………. niezbędnych
zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia zapewniających wykonanie niniejszego zamówienia*1),
odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia*2),
sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniaj  wykonanie  niniejszego  zamówienia * do  korzystania
z nich przez w/w Wykonawcę(-ów) przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

W związku z powyższym odpowiadam(-my) solidarnie z Wykonawcą(-ami) za szkodę Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia w/w zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie
ponoszę(-my) winy.

W ramach korzystania przez Wykonawcę(-ów) z oddanych mu do dyspozycji zasobów zobowiązuję
(-my) się do:
1) koordynowania prac będących przedmiotem zmówienia*,
2) doradztwa w zakresie spraw technicznych*,
3) ………………………………………………………………………………………………………………...…,
4) ………………………………………………………………………………………………………………...…,
5) ………………………………………………………………………………………………………………...…,
6) ………………………………………………………………………………………………………………...…,
…) …..........................................................................................................................................................

* - niepotrzebne skreślić

………………………..., dnia...........................                   ...................................................................
/podpis osoby/osób upoważnionej(-ych) do

występowania w imieniu firmy(firm)
oddającej(-ych) zasoby do dyspozycji/

   



1)

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

- zakres dostępnych zasobów:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące przedmiotem
niniejszego zobowiązania)

-  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy  wykonywaniu
niniejszego zamówienia:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(należy  wpisać  w  jaki  sposób  wiedza  i  doświadczenie  podmiotu  będzie  wykorzystana  podczas  realizacji  niniejszego
zamówienia np. czy będzie wykonywał część zamówienia jako Podwykonawca, czy będzie udzielał konsultacji, na czym będą
polegały konsultacje, jak często będą udzielane i w jakich sytuacjach)

- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(należy wpisać rodzaj/ charakter umowy jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby)

- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(należy wpisać, czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji niniejszego zamówienia, jeśli tak to w jakim zakresie)

- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(należy podać okres, w którym wiedza i doświadczenie będzie udostępniona Wykonawcy)

2)

DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONYWANIA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(należy wpisać imię i nazwisko osób oddanych do dyspozycji Wykonawcy)

- sposób    wykorzystania    zasobów   innego   podmiotu,   przez   Wykonawcę,   przy   wykonywaniu
  niniejszego zamówienia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

(należy wpisać w jaki sposób w/w osoby będą realizować niniejsze zamówienie)

- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

   



................................................................................................................................................................
(należy wpisać na jakiej podstawie będą udostępniane osoby, np. porozumienie pomiędzy pracodawcami, podwykonawstwo)

- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(należy wpisać czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji niniejszego zamówienia oraz jaki będzie zakres udziału osób 
w realizacji niniejszego zamówienia)

- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(należy wpisać w jakim okresie będą udostępnione w/w osoby)

   


