Znak postępowania: Or.271.14.2021

Załącznik nr 10 do SWZ

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Ja/My*, niżej podpisany/i*, działając/y* w imieniu ………….. (nazwa podmiotu trzeciego), z
siedzibą w ………, wpisaną do rejestru ……….. pod numerem ……….. (zwaną dalej
„Udostępniającym”)
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Gminę Czarna Białostocka (nazwa zamawiającego) (zwanym dalej „Zamawiającym”), którego
przedmiotem jest „Budowa ulic Myśliwskiej z drogami bocznymi i sięgaczami oraz ulicy
Jeżynowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
rozbiórką studni i budynku garażu o konstrukcji drewnianej- w ramach zadania Budowa
ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej.”
(nazwa zamówienia), sygnatura postępowania nadana przez Zamawiającego: Or.271.14.2021
(zwanym dalej „Zamówieniem”)
oraz
biorąc pod uwagę fakt, iż ………… (nazwa wykonawcy) z siedzibą w …………, wpisaną do
rejestru ………. pod numerem ……. (zwaną dalej „Wykonawcą”), ubiega się o udzielenie
Zamówienia
działając w imieniu oraz na rzecz Udostępniającego, niniejszym zobowiązuję/my* się wobec
Wykonawcy, iż w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Zamawiającym w
przedmiocie Zamówienia (dalej „Umowa”), oddać Wykonawcy do dyspozycji niezbędne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia, przez cały okres
obowiązywania Umowy i w celu jej należytego wykonania przez Wykonawcę, w szczególności
zobowiązuję/my* się oddać do dyspozycji Wykonawcy:
1. Wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania Zamówienia, poprzez udział w
wykonywaniu odpowiedniej części zamówienia*
2. Potencjał techniczny, niezbędny do wykonania Zamówienia, w szczególności*:
1) ………. (Rodzaj potencjału technicznego)
3. Niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia*:
1) Imię i Nazwisko;
4. Zdolności finansowe lub ekonomiczne niezbędne do wykonania Zamówienia*.
Szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Udostępniającym a Wykonawcą zostaną określone
w odrębnej umowie.
Niniejsze zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z Zamawiającym umowy na wykonanie
Zamówienia, której stroną jest inny niż Wykonawca podmiot.
Zobowiązanie sporządzono w ………. jednobrzmiących
egzemplarzu/ach* dla Udostępniającego oraz Wykonawcy.
Miejscowość, dd-mm-rrrr

egzemplarzach,

po

……….

W imieniu Udostępniającego:
……………………………………………
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentacji Udostępniającego
* wybrać właściwe

