
Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Nazwa firmy (pełna nazwa firmy)  

 

Adres 

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

 

NIP, REGON 

nr telefonu, e-mail 

 

Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością 

prowadzenia negocjacji 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

do udostępnienia zasobów na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych 

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

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

(nazwa i adres Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 
 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów, stosownie do art. 118 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.): 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(określenie zasobu) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz  

z infrastrukturą techniczną, w ramach zadania pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa wraz  

z rozbiórkami i zmianą sposobu użytkowania dla zespołu budynków stanowiących siedzibę PPK   

sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju wraz z budową niezbędnej infrastruktury w zakresie dojazdów i miejsc 

postojowych oraz instalacji zewnętrznych  i oświetlenia terenu 
 

1. OŚWIADCZAM(Y), iż: 

1) udostępniam(y)  Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy szczegółowo określić): 
 

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

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
 

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

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

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

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
 

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

2. OŚWIADCZAM(Y), że jako podmiot udostępniający powyższe zasoby nie weźmiemy/ weźmiemy 

udział * w realizacji niniejszego zamówienia. 
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Jednocześnie jestem świadomy, że zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

                                                                                        

__________________________________________________________________________________ 
miejscowość, data, podpis podmiotu na zasobach, którego Wykonawca podlega1 

 
1 UWAGA! Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot 

udostępniający zasób. 


