
 

Nr sprawy DT.01.ZP.2022                                                                          Załącznik nr 5 do SWZ 

 
 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz : 

 

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

 (pełna nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

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

 (adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

NIP  ................................................................. REGON………………………………………………….. 

 

na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji wykonawcy: 

 

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

(nazwa wykonawcy) 

 

zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu, na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:  

 

„Dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych 
do przewozu osób w komunikacji miejskiej” 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 

a) udostępniam wykonawcy zasoby, w następującym zakresie :  
 

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

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

 

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

 

c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił: 

 

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

 

 

Ponadto: 

 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 



rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 

 

Uwaga ! 

 

Należy sporządzić i przekazać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie. 
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