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załącznik nr 13 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 

w Knurowie 

ul. Kilińskiego 6 

44-193 Knurów 

 

Podmiot udostępniający zasoby: 
………………………………………………
……………………………………………… 
 (nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba lub miejsce 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce 
zamieszkania Podmiotu udostępniającego zasoby) 
 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………..….…………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji: CEIDG, KRS, 
pełnomocnictwo, inne………………..) 

 

Z O B O W I ĄZ AN I E  P O D M I O T U  U D O S T Ę P N I AJ Ą C E G O  
Z AS O B Y  

 
Oświadczam/y, że w oparciu o art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako: Pzp), zobowiązuję/emy się do oddania do dyspozycji na 
rzecz Wykonawcy: 

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy, któremu zostaną udostępnione zasoby) 

 

na potrzeby wykonania zamówienia publicznego pn. „Modernizacja boiska, bieżni wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Knurowie”, 
niezbędne zasoby w postaci:  

1. zdolności zawodowych – wiedzy i doświadczenia* 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:  

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

.............................................................................................................................………. 
(należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące 
przedmiotem niniejszego zobowiązania) 

 sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia: 

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

..............................................................................................................................…….. 
(należy wpisać w jaki sposób wiedza i doświadczenie podmiotu będzie wykorzystane podczas realizacji 
zamówienia, np. czy będzie wykonywał część zamówienia jako podwykonawca) 
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 charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym 
zasoby: 

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

.....................................................................................................................………  
(należy wpisać rodzaj/charakter umowy jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym 
zasoby) 

 zakres w jakim podmiot udostępniający zasoby zrealizuje zamówienie, których 
wskazane zdolności dotyczą: 

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

.................................................. ..............................................................................  
(należy wpisać, czy podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji zamówienia, jeśli 
tak to w jakim zakresie) 

 okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia:  

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

............................................................................................................................. ...................………  
(należy podać okres, w którym wiedza i doświadczenie będzie udostępnione wykonawcy i przez niego 
wykorzystane) 

2. zdolności zawodowych – dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia* 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:  

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

..............................................................................................................................……… 
(należy wpisać imię i nazwisko osób oddanych do dyspozycji Wykonawcy) 

 sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia:  

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

.................................................................................................................................…… 
(należy wpisać w jaki sposób ww. osoby będą realizować zamówienie) 

 charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym 
zasoby:  

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

........................................................................................................................ .…… 
(należy wpisać na jakiej podstawie będą udostępniane osoby, np. porozumienie pomiędzy 
pracodawcami, podwykonawstwo) 

 zakres w jakim podmiot udostępniający zasoby zrealizuje zamówienie, których 
wskazane zdolności dotyczą: 

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

...............................................................................................................………......  
(należy wpisać, czy podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji zamówienia oraz 
jaki będzie zakres udziału osób w realizacji zamówienia) 

 okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia:  

….................................................................................................................………......... 
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..................................................................................................... .................................…………....... 
(należy wpisać w jakim okresie ww. osoby będą udostępnione wykonawcy i przez niego 
wykorzystane) 

 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej* 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:  

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

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

(należy  wpisać zakres udostępnienia zasobu) 

 sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia: 

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

…………………………………………………………………………………………………… 
(należy wpisać w jaki sposób zasób podmiotu będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia np. 

w przypadku polisy ubezpieczeniowej, środków finansowych należy wpisać sposób w jaki Wykonawca będzie mógł z 

zasobu skorzystać) 

 charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym 

zasoby: 

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

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

(należy wpisać na jakiej podstawie będą udostępniane zasoby finansowe)  

 zakres w jakim podmiot udostępniający zasoby zrealizuje zamówienie, których 

wskazane zdolności dotyczą: 

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

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

(należy wpisać, czy podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji zamówienia oraz w jakim 

zakresie zasoby będą wykorzystane) 

 okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia:  

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

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

(należy podać okres, w którym wiedza i doświadczenie będzie udostępnione Wykonawcy i przez niego 

wykorzystane) 

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. 
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Informacje dodatkowe: 

1) zobowiązanie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 
udostępniającego zasoby, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym i przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentem/ami potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
podmiotu udostępniającego zasoby przez osobę/y podpisującą/e zobowiązanie, jako załączniki do oferty 
Wykonawcy; 

2) treść zobowiązania powinna być bezsporna i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania, czego 
konkretnie ono dotyczy i w jaki sposób będzie wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy.  

 

 


