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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

nazwa i adres siedziby Wykonawcy: 

 .................................................................................  

 .................................................................................  

 .................................................................................  

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia 

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni)  .................................................................................................................................... ,  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

 

 ...................................................................................................................................................................................  

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

oświadczam(y), 

że wyżej wymieniony podmiot odda Wykonawcy:  

 

 ...................................................................................................................................................................................  

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1 ...........................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

(zakres udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby wykonania zamówienia pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla części sołectwa 

Żernica – rej. ul Powstańców Śląskich od nr 18 do nr 64” (postępowanie nr 23/S/RB/2022) 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  



SWZ na roboty budowlane pn.:  

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodno- 

ściekowej dla części sołectwa Żernica – rej. ul Powstańców Śląskich od nr 18 do nr 64” 

(postępowanie nr 23/S/RB/2022) 
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Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3:  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

 

 

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

(miejsce i data złożenia oświadczenia)  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego 

do dyspozycji zasoby) 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: 

• zdolność techniczna lub zawodowa, 

• zdolności finansowe lub ekonomiczne. 

2. Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane 

z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu 

w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu 

zamówienia. 

3. Np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy 


