WZÓR - ZOBOWIĄZANIE
innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych
do realizacji zamówienia
Nazwa i adres WYKONAWCY:
....................................................................................................................................................
Nazwa i adres PODMIOTU trzeciego składającego zobowiązanie:
…………………………………………………………………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy)

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i
doświadczenia/potencjału technicznego/osób zdolnych do wykonania zamówienia*) przy
wykonywaniu zamówienia publicznego na:

Zadanie A: Remont chodnika przy ul. 3-go Maja w m. Hajnówka, w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica
państwa, w km 27+570-27+970 str. lewa
(nazwa zadania)

na następujących zasadach:
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
………………………………………………………………………………………………………
2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia:
……………………………………………………………………………………..………………..
3. Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:
……………………………………………………………………………………..……………..…
4. Zakres wykorzystania innego podmiotu oraz okres w jakim inny podmiot będzie brał udział
przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….……….

........................................................
(data)

........................................................
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela
podmiotu składającego zobowiązanie)

*) niepotrzebne skreślić
UWAGA: Niniejsze zobowiązanie należy złożyć jedynie w przypadku korzystania z potencjału innego podmiotu
przy realizacji zamówienia.

WZÓR- ZOBOWIĄZANIE
innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych
do realizacji zamówienia
Nazwa i adres WYKONAWCY:
....................................................................................................................................................
Nazwa i adres PODMIOTU trzeciego składającego zobowiązanie:
…………………………………………………………………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy)

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i
doświadczenia/potencjału technicznego/osób zdolnych do wykonania zamówienia*) przy
wykonywaniu zamówienia publicznego na:

Zadanie B: Remont chodnika przy ul. Bielskiej w m. Hajnówka, w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica
państwa, w km 25+500-25+980 str. lewa
(nazwa zadania)

na następujących zasadach:
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
………………………………………………………………………………………………………
2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia:
……………………………………………………………………………………..………………..
3. Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:
……………………………………………………………………………………..……………..…
4. Zakres wykorzystania innego podmiotu oraz okres w jakim inny podmiot będzie brał udział
przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….……….

........................................................
(data)

........................................................
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela
podmiotu składającego zobowiązanie)

*) niepotrzebne skreślić
UWAGA: Niniejsze zobowiązanie należy złożyć jedynie w przypadku korzystania z potencjału innego podmiotu
przy realizacji zamówienia.

