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               Załącznik nr 6a 

  

 

      (pieczęć Wykonawcy) 

 
ZOBOWIĄZANIE  DO UDOSTĘPNIENIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA / PODWYKONAWSTWO 

 

Uwaga! Nie jest wymagane złożenie niniejszego załącznika w przypadku nie korzystania z udostępniania wiedzy i doświadczenia przez inne 

podmioty.  
 

Ja(my)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

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

Zobowiązuję(my) się do udostępnienia wykonawcy wiedzy i doświadczenia 
 

Nazwa i adres wykonawcy:…………………………………………………………………….……………………………………………………………

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

na czas realizacji przedmiotu zamówienia, który złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa   soli drogowej z 

  antyzbrylaczem dla  Zarządu  Dróg Powiatowych w Kraśniku  na    potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 w ilości 650 

ton”i  oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, następujące dostawy, z których każda odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 
 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia  
Wartość zamówienia  

[zł] 
Data wykonania 

Nazwa  

Odbiorcy 

1. 2. 3. 4. 5. 

1   

 

  

2  

 

   

Uwaga: 
1. Do niniejszego formularza należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 

2. W kolumnie nr 3 należy podać wartość zamówienia brutto, potwierdzającą spełnienie warunku określonego w rozdz. V ust. 2 pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Do niniejszego formularza należy załączyć dokumenty dotyczące w szczególności: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposobu wykorzystanie zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; 
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3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

 

Zakres oddanego Wykonawcy 

zasobu w postaci wiedzy i 

doświadczenia 

(informacja o konkretnych 

zasobach) 

Sposób wykorzystania zasobu przez 

Wykonawcę przy realizacji 

zamówienia  

(podwykonawstwo) 

Zakres (np. całość lub część dostaw, 

etapów, zakresów prac) i okres 

realizacji zamówienia (np. cały okres 

realizowania umowy, liczba dni, 

miesięcy) 

1. 2. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................., dn. ................................                  ................................................................. 
(miejscowość i data)                                                                            (podpis osoby reprezentującej podmiot 

udostępniający wiedzę i doświadczenie)   

 

 

 

 

 

......................................................., dn. ................................                  ............................................................... 
(miejscowość i data)                                                                                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)  


