Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
znak: BRI.IR1.271.3.2020PN

Składany przez Wykonawcę/ców wraz z ofertą (jeżeli dotyczy)
Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia:
Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym
w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum
Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie”

Lp.

Podmiot:
Nazwa podmiotu udostępniającego

Adres podmiotu udostępniającego

1.
2.
Oświadczam (y), że:
na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zobowiązuję (zobowiązujemy) się wobec Wykonawcy (Wykonawców
występujących wspólnie) ...................................................................................................................................….......………......
(wpisać nazwę Wykonawcy/Wykonawców)
mającego (mających) siedzibę w …..........................………………………………............. przy ul.
…................................................................................................................................…………...........
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, którego przedmiotem jest
Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym
w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum
Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie”

sygnatura nadana przez Zamawiającego: BRI.IR1.271.3.2020PN, działając w imieniu oraz na rzecz
udostępniającego, zobowiązuję się w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Zamawiającym, oddać do dyspozycji zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
przez cały okres obowiązywania umowy i w celu jej należytego wykonania przez Wykonawcę
w postaci:
1. zdolności zawodowej z zakresu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat (jeżeli dotyczy)
Udostępnienie zdolności zawodowej nastąpi poprzez podwykonawstwo w zakresie
..................................…..................................................................…

(zgodnie

z

udostępnianą

zdolnością zawodową)
Zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z Zamawiającym umowy na wykonanie zamówienia,
której stroną jest inny Wykonawca (podmiot).
W przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie
dokumentów tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
te podmioty.
Podpis(y):
L.p. Nazwa(y) podmiotu (ów)/
pieczęć(cie) podmiotu
(ów) udostępniającego
(cych) zasoby

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszego
zobowiązania

Podpis(y) osoby(osób) Miejscowość
upoważnionej(ych) do i data
podpisania niniejszego
zobowiązania

UWAGA:
1.
W przypadku, gdy zasoby, o których mowa wyżej zostaną udostępnione Wykonawcy
(Wykonawcom wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) przez różne podmioty,
zobowiązanie w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ złoży
oddzielnie każdy z podmiotów udostępniających.
2.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasoby których powołuje się
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe.

Z komentarzem [nieznany1]: roboty budowlane lub usługi
Z komentarzem [nieznany2]: techniczne lub zawodowe lub
sytuacja ekonomiczna lub finansowa

