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ZAŁĄCZNIK NR 5 

DO SWZ 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO 

DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH  NA 

POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

(składane wraz z ofertą – wyłącznie w przypadku , gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów) 

 

 

 

………………., dnia ……………. 

 

Po zapoznaniu się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Warunków 

Zamówienia dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonywanie bieżących 

robót drogowych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.”, znak sprawy:  

ZU-227/SWZ-2/JR/2023 

 

Ja/My niżej podpisany/ni  

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

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego 

zasoby) 

 

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

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego 

zasoby) 

 

będąc upoważnionym/upoważnionymi do reprezentowania: 

 

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

(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

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

(wpisać adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

Działając w imieniu i na rzecz wyżej wskazanego podmiotu udostępniającego zasoby – 

zobowiązujemy się do udostępnienia…………………………. (wpisać komu) z siedzibą  

w …………… (wpisać), zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych 

do realizacji zamówienia. 

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy: 

a) …………………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

b) …………………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 
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c) …………………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

2) Sposób i okres wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów przy 

wykonywaniu Zamówienia będzie następujący:…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..………….; 

3) Sposób i okres udostępnienia zasobów Wykonawcy będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………

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

4) Podmiot będzie realizował niżej wymienione prace, których dotyczą udostępnione zasoby 

odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca: 

 

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

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu 

korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w ww. postępowaniu 

i udzielenia mu Zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu Zamówienia.  

 

 

…………………………………………………………… 

/ pieczęć imienna wraz z podpisem lub czytelny podpis 

umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 

Wykonawcy / 


