
 

 

Załącznik nr 6 do SWZ 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY1 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym pn.: 
 

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Z/I Ostrzeszów i w OUK Skierniewice, Łask, 

Pabianice / 2022 

Ja/My 
 ............................................................................................................................................  

(dane Podmiotu udostępniającego zasoby – nazwa, adres, NIP, Regon) 

stosownie do treści art. 1182 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zobowiązuję/emy się do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy: 

 ............................................................................................................................................  
(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

oraz gwarantuję/emy rzeczywisty dostęp do niezbędnych zasobów dotyczących zdolności technicznej 
lub zawodowej na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 
Jednocześnie określam/my (w szczególności)*:  

1) zakres dostępnych ww. Wykonawcy zasobów: 
........................................................................................................................................
............................................................................................................ 

2) sposób i okres udostępniania ww. Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy 
wykonywaniu zamówienia: 

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

............................................................................................................ 
3) Zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego (czy podmiot weźmie udział w realizacji zamówienia i w jakim zakresie  
oraz okresie): 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*zgodnie z postanowieniami SWZ, należy podać informacje dotyczące zakresu dostępnych Wykonawcy 
zasobów innego podmiotu, sposobu i okres wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia oraz zakresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego. 
UWAGA: Niniejszy plik powinien być podpisany przez osobę umocowaną ze strony podmiotu 

udostępniającego zasoby kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 
1 Zobowiązanie wypełnia podmiot udostępniający zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na jego zdolnościach 

lub sytuacji w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 
2 Art. 118 ust. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,  
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa  
w szczególności: 
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. 


