
Szczecin, dnia 08.04.2013 r.

ZZ – 2380-52/2013

informacja na stronę internetową

dotyczy: Postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na przebudowę 
i modernizacje obiektów KP Szczecin nad Odrą, ul. Bardzińska 1A

Zamawiający informuje, że na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez oddanie załącznika nr 8  - wzoru pisemnego 
zobowiązania  podmiotu  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na  okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia  zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp. 

Załącznik ten należy wypełnić w przypadku, gdy inny podmiot udostępni swoje zasoby i nie 
jest wskazany w formularzu oferty jako podwykonawca.

Wzór w załączeniu.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Wyk. K.O. 



Załącznik nr 8 do siwz

        

Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp

Ja(My)  niżej podpisany(ni) ......................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

(pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji swoje zasoby)

oświadczam,  że  w  przetargu  nieograniczonym  na przebudowę i modernizacje obiektów KP Szczecin nad Odrą, 
ul. Bardzińska 1A,  zobowiązuję  się  udostępnić  swoje  zasoby 
Wykonawcy:...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby wykonawcy)

W celu  oceny,  czy  ww.  Wykonawca  będzie  dysponował  moimi  zasobami  w  stopniu  niezbędnym  dla  należytego 
wykonania  zamówienia  oraz  oceny,  czy  stosunek  nas  łączący  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  moich  zasobów 
zgodnie  z  zapisem  siwz  zawartym  w  rozdziale  VI  ust.  1  pkt.  1)  pn.  Poleganie  na  zasobach  innych  podmiotów
art. 26 ust. 2b uPzp podaję:

1) zakres  moich  zasobów  dostępnych  Wykonawcy:  ............................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................;

2) sposób  wykorzystania  moich  zasobów  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu  zamówienia:
..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................;

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: .............................................................................
.............................................................................................................................................................................;

4) zakres  i  okres  mojego  udziału  przy  wykonywaniu  zamówienia:  ....................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ .

..........................................., dnia .....................................         .........……………................………………….........…………
(podpis(y) osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu     oddającego 

do dyspozycji swoje zasoby)


