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PRZYKŁAD TREŚCI ZOBOWIĄZANIA DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES 

KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PRZEZ PODMIOT, Z ZASOBÓW, KTÓREGO 

WYKONAWCA BĘDZIE KORZYSTAŁ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 ust. 4 USTAWY PZP. 

 
ZAMIAST NINIEJSZEGO FORMULARZA ZOBOWIĄZANIA MOŻNA PRZEDSTAWIĆ INNE DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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. 

 
                                                                                                                 Załącznik nr 3     

 

 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

 

W imieniu  reprezentowanej przeze mnie firmy – jako właściciel/wpisany w rejestr/upoważniony na 

piśmie* , zobowiązuję się do oddania swoich zasobów do dyspozycji Wykonawcy:  

- nazwa Wykonawcy………………  ………………….. 

- adres  ………………  ………………….. 

- NIP……………………………. REGON …………… 

 

niezbędnych do wykonywaniu zamówienia p.n.   

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, 

wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie, w zakresie budowy hali systemowej dla WARR S.A. 

Znak sprawy: 1/21 z dn. 10.03.2021 r. 

 

Udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie: 

1. Wiedzy i doświadczenia* 

2. Potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia* 

3. Wykorzystania zdolności finansowej w wysokości*   

 

a) należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w Rozdz. XIX 

SWZ przez udostępniane zasoby 

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

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

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący: 

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

………………………………………………………………………………………….………… 
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c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

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

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

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

d) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków 

udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega 

Wykonawca: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2021 roku 

 

   

                                                                                                                       

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić. 


	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie budowy hali systemowej dla WARR S.A.

