
DRUK 7 

 
 
 

Nazwa i adres wykonawcy 
REGON I NIP 

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

                  al. Kopernika 7 

           88-100 INOWROCŁAW 

      
ZOBOWIĄZANIE  PODWYKONAWCY 

 

DO WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ W ZAKRESIE BUDOWY ZESPOŁÓW 

GARAŻOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  

W REJONIE UL. BŁAŻKA I AL. NIEPODLEGŁOŚCI 

NA DZIAŁKACH NR 1/60, 1/61, 8/6, 9/22, 9/23 

 
Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. możliwości korzystania                    

z podwykonawców niniejszym potwierdzam współpracę z firmą : 
 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

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

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

w zakresie wykonania robót : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczam, że : 
 

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (o ile wymaga tego zakres robót 

wykonywanych w podwykonawstwie1), 

3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 9 ust. 1 „Regulaminu udzielania 

zamówień na dostawy i roboty budowlane” oraz moje zobowiązanie nie podlega odrzuceniu na 

podstawie przesłanek określonych § 12 ust. 5 w/wym. „Regulaminu …”. 
 

Jednocześnie : 

1. potwierdzam, że wykonam roboty objęte niniejszym zobowiązaniem odpowiednio zgodnie ze 

SIWZ, dokumentacją techniczną, a także zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz 

wymogami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego, w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

otoczenia, 

2. potwierdzam możliwość wykonania robót objętych niniejszym zobowiązaniem siłami 

własnymi, 

3. potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót objętego niniejszym zobowiązaniem, 

4. oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji i przyjmuję ją bez zastrzeżeń, w tym 

również w zakresie postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy z wykonawcą                  

w zakresie dotyczącym podwykonawstwa robót budowlano – instalacyjnych objętych niniejszym 

zobowiązaniem, 

5. upoważniam Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu do przeprowadzenia wszelkich 

badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia 

wszelkich aspektów mojego zobowiązania, 

6. oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w moim zobowiązaniu są prawdziwe                              

i że jestem świadom tego, że za udzielenie nieprawdziwych informacji będę ponosił 

odpowiedzialność zgodnie z art. 233 § 1 KK, w związku z art. 233 § 6 KK. 
 
 
 
 

data ................................................                 .............................................................................. 
   podpis(y) osób reprezentujących Podwykonawcę 

 
1 Pozostawić lub skreślić w zależności od zakresu robót wykonywanych w podwykonawstwie. 

 


