
 

Załącznik nr 8 

....................................................................               

.................................................................... 

.................................................................... 
(nazwa i adres ) 

 

 

nr sprawy: ZP-1/2019 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia: 

 

Budowa budynku administracyjno-biurowego według projektu typowego  

OFFICE 1/DCU04 po adaptacji 

 

Uwaga: 

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp. 

2) dokumenty dotyczące: 

a)  zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego 

c)  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

d) czy podmiot, 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.  

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a odpowiada 

solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 

My niżej podpisani:  

………………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu/ 

 

Działając  w imieniu i na rzecz 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
/nazwa i adres Podmiotu (firmy) / 

 

Zobowiązuję się  do oddania swoich zasobów: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
/określenie zasobu/ 

 

 



 

do dyspozycji Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………… 
/nazwa Wykonawcy/ 

 

Przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

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

 

Oświadczamy, że: 

              a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

 

              b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

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

 

               c)  zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

 

               d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

 

   e) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuję roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą: 

 

TAK / NIE* 

 

 

Oświadczam, że jestem świadom, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej w skutek 

nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z ww. 

Wykonawcą, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.  

 

 

 

……………………dnia …………… 

 

 

 

                  

                                           …………………………………………………………………… 
                                                            /podpis podmiotu – osób uprawnionych do reprezentacji Podmiotu/ 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 


