
Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków                     

w Jeżewie 

Załącznik nr 7 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

 NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

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

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: „ustawą Pzp”) 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wywóz i zagospodarowanie 

komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie”. 

 

Ja (my) niżej podpisany (i): 

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

(imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania podmiotu zobowiązującego się do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów) 

 

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres  podmiotu zobowiązującego  

się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów) 

zobowiązujemy się do: 

oddania do dyspozycji  …………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy zobowiązanie) 

posiadanych przez nas niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz potwierdzamy, że 

stosunek łączący nas z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.  

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:  

 

…………………………………………………………………………………………………………..……………. 
(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

 

2) Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez Wykonawcę powyższych zasobów 

przy wykonywaniu zamówienia:  

 

…………………….……………………………………..………………………..…………………….. 
(należy wskazać sposób i okres udostępnienia i wykorzystania zasobów) 

 

3) Zakres realizacji przez nas usług* ..............……………………………………………. 

 
(*W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia  - 

należy wskazać: 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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą). 

 

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z Wykonawcą, który polega na 

mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. 

 

 

 

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

         Miejscowość i data                                               Podpis podmiotu udostępniającego zasoby 

      lub osoby/osób upoważnionej/ych do jego reprezentowania  


