ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY i Formularze załączników do oferty

Formularz 2.1

FORMULARZ OFERTY

Formularz 2.2

FORMULARZ CENOWY

Formularz 2.3

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
– (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą);

Formularz 2.4

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
– (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą);

Formularz 2.5

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp (wzór)
– (składa każdy Wykonawca – bez wezwania – w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp);

Formularz 2.6

Wykaz wykonanych usług (wzór)
- (składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego – zgodnie
z pkt. 9.7. IDW)

Formularz 2.7

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór)
- (składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego – zgodnie
z pkt. 9.7. IDW)

Formularz 2.8

Zobowiązanie podmiotu (wzór)
- (składają Wykonawcy powołujący się na zasoby podmiotów trzecich na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp);
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Formularz 2.1

OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy
Słonecznej w Piszu od km 0+000 do km 0+883.
nr postępowania: PZD.3210.5.2020
My niżej podpisani
........................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.

Składamy Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ...................................... złotych
(słownie złotych: ................................................................................................................................ )
zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym.

3.1. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie określonym w SIWZ
oraz:
4.1. Oświadczamy, że wady (błędy), które ujawnią się w dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robót na jej podstawie, Wykonawca usunie w terminie nie dłuższym niż ......... dni
od powiadomienia przez Zamawiającego.
5.

Proponujemy termin płatności faktury ......... dni (liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury)

6.

Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
..................................................................................................................................................................................
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to
wiadome, podać firmy podwykonawców)*.
................................................................................................................................................................
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7.

Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy* / Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
............................................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

8.

Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na
potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium, w wysokości wymaganej w SIWZ w formie
............................................................................... . W załączeniu składamy dowód złożenia wadium.
Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto .....................................................................................*
(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej)
Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach,
o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp.

9.

Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ……. do ……. - stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
wykazaliśmy w załączniku nr ……. do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
(dla każdego z zastrzeganych dokumentów należy wskazać konkretną przesłankę stanowiącą podstawę dokonania przez
Wykonawcę zastrzeżenia odnośnie tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z definicją „tajemnica przedsiębiorstwa” zawartą w
art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
................................................................................................................................................................
tel. ..................................... fax: ....................................... e-mail: .......................................................
12. Informujemy, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać
z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych tj.:
1) bazy
Krajowego
Rejestru
https://ems.ms.gov.pl/krs/;*

Sądowego

dostępnej

na

stronie

internetowej

2) bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;*
3) .................................................. (jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy danych)
13. Informujemy, że jesteśmy małym / średnim* przedsiębiorstwem (zgodnie z definicją zawartą
w art. 105 i art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.)
14. Ofertę niniejszą składamy na .............. stronach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................. dnia ...... ...... 2020 r.

..................................................................
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić

3

Formularz 2.2

FORMULARZ CENOWY
( pieczęć Wykonawcy / Wykonawców )

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy
Słonecznej w Piszu od km 0+000 do km 0+883.
Cena netto (zł)
Lp.
1
1
2
3
4

Wyszczególnienie opracowań projektowych
2
MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA DO
CELÓW PROJEKTOWYCH w skali 1:500
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA
OPRACOWANIE I UZGODNIENIE KONCEPCJI
WARUNKI, UZGODNIENIA I OPINIE NIEZBĘDNE
DO PRAWIDŁOWEGO OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ilość egz.

za wykonanie opracowań
w ilości podanej w kol. 3

3
1 egz.

4

2 egz.
1 egz.
1 kpl.

(w tym warunki techniczne i uzgodnienia od właścicieli
urządzeń obcych infrastruktury technicznej)

5

OPERAT WODNOPRAWNY WRAZ Z
POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

2 egz.

(jeżeli okaże się konieczne)

6
7

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTY WYKONAWCZE:
a) DROGOWY,
b) KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
c) PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ

6 egz.
5 egz.
5 egz.
po 5 egz.

(jeżeli okaże się konieczne)

8

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
SCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2 egz.

(dla wszystkich branż)

9

PRZEDMIARY ROBÓT

2 egz.

(dla wszystkich branż)

10

KOSZTORYSY INWESTORSKIE, KOSZTORYSY
OFERTOWE, ZBIORCZE ZESTAWIENIA KOSZTÓW

po 2 egz.

(dla wszystkich branż)

11
12

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW WYMAGANYCH
DO ZGŁOSZENIA ROBÓT EWENTUALNIE
UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

6 egz.
2 kpl.

(jeżeli okaże się konieczne)
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WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
RAZEM:
Podatek VAT ……….. %
OGÓŁEM:

2 szt

4

Słownie złotych brutto:
...................................................................................................................................................................
Uwaga:
Opracowanie projektowe ujęte w Formularzu Cenowym, które w toku realizacji umowy okaże się
zbędne – nie będzie zapłacone.

.................................. dnia ...... ...... 2020 r.

..................................................................
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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Formularz 2.3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy
Słonecznej w Piszu od km 0+000 do km 0+883.
znak postępowania: PZD.3210.5.2020
prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp.
.................................. dnia ...... ...... 2020 r.
..................................................................
(podpis Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
..…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………............

.................................. dnia ...... ...... 2020 r.
..................................................................
(podpis Wykonawcy)
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Formularz 2.3. c.d.

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................. dnia ...... ...... 2020 r.

..................................................................
(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................. dnia ...... ...... 2020 r.

..................................................................
(podpis Wykonawcy)
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Formularz 2.4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy
Słonecznej w Piszu od km 0+000 do km 0+883.
znak postępowania: PZD.3210.5.2020
prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 7
Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SIWZ)
.................................. dnia ...... ...... 2020 r.
..................................................................
(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt. 7 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SIWZ), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ……….........................……………………………………………………..
……….………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………….., w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.................................. dnia ...... ...... 2020 r.
..................................................................
(podpis Wykonawcy)
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Formularz 2.4. c.d.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
.................................. dnia ...... ...... 2020 r.
..................................................................
(podpis Wykonawcy)
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Formularz 2.5.

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy
Słonecznej w Piszu od km 0+000 do km 0+883.
znak postępowania: PZD.3210.5.2020
prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
w imieniu Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………….
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

1. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, do której należy Wykonawca*:
Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1.
2.
(…)

.................................. dnia ...... ...... 2020 r.
…………………………………………………
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

_________________________________________________________________________________
2. Informuję(my), że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp*.

.................................. dnia ...... ...... 2020 r.
……………………………………………………
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszy „Formularz” składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki
cywilnej.
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Formularz 2.6

Wykaz wykonanych usług
( pieczęć Wykonawcy / Wykonawców )

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy
Słonecznej w Piszu od km 0+000 do km 0+883.
znak postępowania: PZD.3210.5.2020
oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących usług odpowiadających
wymaganiom Zamawiającego:
Nazwa
Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego
posiadanie
doświadczenia
1

Czas realizacji

Podmiot, na
rzecz którego
usługi zostały
wykonane
(nazwa i adres)

Wartość usługi
wykonanej przez
Wykonawcę
PLN brutto

Informacje potwierdzające
spełnienie warunków
udziału w postępowaniu

początek
dzień
miesiąc
rok

koniec
dzień
miesiąc
rok

2

3

4

5

6

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

.................................. dnia ...... ...... 2020 r.
……………………………………………………
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 2.7

Wykaz osób skierowanych do
realizacji zamówienia
( pieczęć Wykonawcy / Wykonawców )

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy
Słonecznej w Piszu od km 0+000 do km 0+883.
znak postępowania: PZD.3210.5.2020
oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:
Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1

2

3

1

Projektant
branży
drogowej

Informacje potwierdzające
spełnienie warunków udziału w
postępowaniu
4

Podstawa
dysponowania
5

UWAGA:
Stosownie do treści art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

.................................. dnia ...... ...... 2020 r.
……………………………………………………
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 2.8

Zobowiązanie podmiotu
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zgodnie
z art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Ja (My) niżej podpisany(ni):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu,
prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.))

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia)

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania: PZD.3210.5.2020 na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy
Słonecznej w Piszu od km 0+000 do km 0+883.
zobowiązuję(emy) się do oddania Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

do dyspozycji niezbędnych zasobów
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

na potrzeby wykonania zamówienia.
W związku z poleganiem wyżej wymienionego Wykonawcy na moich (naszych) zasobach, o których mowa w art.
22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w celu
oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę ze mną (z nami) gwarantuje rzeczywisty
dostęp do moich (naszych) zasobów, zgodnie z zapisami SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców dla przedmiotowego
postępowania, oświadczam(amy) iż:
1) Zakres dostępnych Wykonawcy moich (naszych) zasobów to:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania moich (naszych) zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia będzie
następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
3) zakres i okres udziału moich (naszych) zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie
następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4) oddając do dyspozycji moje (nasze) niezbędne zdolności, na których polega Wykonawca w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
zrealizuję roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

.................................. dnia ...... ...... 2020 r.
……………………………………………………
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby
uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

UWAGA: (poniższy zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę)
PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
złożone przez podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
1. Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty dotyczące w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
2. Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, złożone zostało w formie
pisemnej, było podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane i aby dołączono do niego dokumenty
potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego
zasoby.
3. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę
udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.
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