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Załącznik numer 5 do SIWZ 

          %%%%%%%%%%%.. 

(pieczęć firmowa podmiotu użyczającego zasoby) 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie kompleksowych usług 

ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”, numer sprawy: VPS.PN.1.2018 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą 

w Świeciu (86-100), ul. Sienkiewicza 3. 

 

ZOBOWIĄZANIE 

innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby realizacji zamówienia 

 

Ja(My) niżej podpisany(ni) %%%%%%%.%%%%%..%%%%%, będąc upoważnionym(mi) do  

                                                     (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

reprezentowania (na okoliczność czego przedkładamy odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, 

lub pełnomocnictwo dla osoby(osób), która(które) podpisała(y) niniejsze zobowiązanie):                   

 

3333333333333333333333333333333333333333333 

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 

działając na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej „ustawą”, oświadczamy, że 

zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy: 

 

3333333333333333333333333....33333333333.33333.3 

 (nazwa i pełny adres Wykonawcy składającego ofertę w przedmiotowym postępowaniu) 

 

do dyspozycji niezbędne zasoby w zakresie %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.% 

(zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu) 

                                                 
1 Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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na potrzeby realizacji zamówienia publicznego pn. „Świadczenie kompleksowych usług 

ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”, numer sprawy: VPS.PN.1.2018 

w celu jego należytego wykonania. 
 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego to:  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%... 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...%% 
 

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..%. 
 

Jako podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizujemy usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą, tj.: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...%. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...%. 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 

1 pkt 2 rozdziału X (Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania) 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz sekcji III: Informacje o charakterze prawnym, 

ekonomicznym, finansowym i technicznym ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 

1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.3 

 
%%%%%.%%%%%%%%.%%.  
   (miejscowość i data złożenia oświadczenia)  
 

                  %%%%%%%%%%.%%%%%%%%% 
        (podpis/y osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

              w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby 
             na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

 

                                                 
2 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy). 
3 

Wykonawca powołujący się na podmiot trzeci, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany do złożenia, na 

potwierdzenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i zobowiązania przedłożonego wraz z ofertą, dokumentów na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 


