
GKZP.271.20.2021        Załącznik nr 5 do SWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”) 

 

Działając jako przedstawiciel upoważniony do reprezentacji firmy 

………………………………………….  z siedzibą w …………………………………………. przy ul. ……………….., 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………………….., posiadającej Numer 

Identyfikacji Podatkowej (NIP): …………………………., REGON  ………………………………. 

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:  

 

………………………………………….  z siedzibą w …………………………………………. przy ul. ……………….., 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………………….., posiadającej Numer 

Identyfikacji Podatkowej (NIP): …………………………., REGON  ………………………………. 

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą  pn.:  

„Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białej,  
ul. Plac Zamkowy 3” 

 
Udostępniamy zasób w postaci: 

✓ naszych zdolności technicznych lub zawodowych w zakresie wiedzy i doświadczenia* w 

wykonaniu zadania / zadań potwierdzających spełnianie warunku postawionego przez 

Zamawiającego 

 

nazwa zadania: ……………………………………………………………………………. 

zakres zadania: ……………………………………………….……………………………. 

okres realizacji zadania: od ……………………… (dzień/miesiąc/rok) do …………………… 

(dzień/miesiąc/rok) 

wartość zadania: …………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawcę 

zobowiązujemy się do zrealizowania robót budowlanych/usług* w części, do realizacji której 

udostępniane przez nas zdolności są wymagane, tj. …………………………….. (wpisać zakres, jaki będzie 

wykonywał podmiot udostępniający zasoby). Roboty/usługi* zrealizujemy w charakterze 

podwykonawcy na podstawie umowy podwykonawczej, zawartej po podpisaniu przez 

Wykonawcę umowy na realizację zamówienia z Zamawiającym. 

 

W ramach podwykonawstwa zobowiązujemy się do udostępnienia własnych zasobów w postaci 

wiedzy i doświadczenia przez cały okres i w pełnym zakresie niezbędnym do zrealizowania prac 

określonych warunkiem udziału w postępowaniu dla potwierdzenia którego udostępniliśmy 

własne zasoby.   

 



✓ osób skierowanych do realizacji zamówienia*, posiadających doświadczenie i kwalifikacje 

potwierdzające spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego, tj.: 

 

1. p. ………………………………………. – na stanowisko…………………… – spełniający poniższe 

wymagania: 

• posiada wykształcenie ……………………., uprawnienia budowlane do kierowania  robotami 

budowlanymi w specjalności  ………………………………….(nr ewid. ……………………………),   

 

2. p. ………………………………………. – na stanowisko…………………… – spełniający poniższe 

wymagania: 

• posiada wykształcenie ……………………., uprawnienia budowlane do kierowania  robotami 

budowlanymi w specjalności  ………………………………….(nr ewid. ……………………………),   

 

Oświadczam, że w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawcę 

zobowiązuję się do oddelegowania ww. osób na cały okres i potrzeby realizacji zamówienia, na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej po podpisaniu przez Wykonawcę umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z Zamawiającym. 

✓ sytuacji ekonomicznej lub finansowej w postaci*: 

 

1) aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę……………………………..zł 

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za 

ewentualną szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. 

zasobów. 

Zobowiązujemy się do udostępnienia własnych zasobów w postaci sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej przez cały okres i w pełnym zakresie niezbędnym do zrealizowania prac. 

Oświadczamy, że weźmiemy udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy. 

Ponadto oświadczam/y, że: 

1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; 

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 

ustawy Pzp; 

3) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków 

zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby. 

 

                    Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2021 r. 

 

*niepotrzebne wykreślić 

 

Plik  należy  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub 

podpisem  osobistym  przez  osobę/osoby  uprawnioną/-ne  do  składania  oświadczeń  woli  w imieniu 

podmiotu trzeciego. 


