
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU 
do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w postępowaniu

dla  zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.; dalej: „ustawa PZP”) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11

ust. 8 ustawy 
  na dostawę wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach projektu „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz

z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41” 
dofinansowanego z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

(1) ZAMAWIAJĄCY
Zakład  Usług  Komunalnych  w  Bystrzycy  Kłodzkiej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Bystrzycy  Kłodzkiej  przy  ul.  Strażackiej  13,  NIP:
8811241581, REGON: 890585959, tel.: (74) 811-70-50, fax: (74) 644-16-26, email: zukbystrzyca@pro.onet.pl

2) WYKONAWCA
Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez:

L.P. NAZWA WYKONAWCY ADRES WYKONAWCY
1.  

UWAGA: 

I. Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA, KTÓRY REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA OPIERA NA ZASOBACH PODMIOTÓW WRAZ Z OFERTĄ;

II. Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

a) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP; 

b) dokumenty określające: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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Niniejszym, działając w imieniu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                              (pełna nazwa/firma, adres,  NIP/PESEL, KRS/CEiDG  podmiotu na zasobach którego polega wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich następujących zasobów: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 (określenie zasobów)                                

do dyspozycji wykonawcy: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia  na dostawę wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych w ramach projektu „Rozbudowa i  remont
istniejącej  infrastruktury  wraz  z  zakupem  wyposażenia  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  w  Bystrzycy  Kłodzkiej  przy  ul.  Zamenhofa  41”
dofinansowanego z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oświadczam, iż: 

( należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby)

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

.

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

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

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

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

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

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

………………………………………………………………………
(miejscowość, data, podpis)

Załączniki:
1) dokument potwierdzający umocowanie do złożenia zobowiązania;
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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