
Załącznik nr 2c do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (WZÓR) 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania  

z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp  
 

     Ja/My niżej podpisani, …………………………….….……………..……..…………………… 

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie) 

działający w imieniu ..................................................................................................................... 

(wpisać nazwę i adres podmiotu) 

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na  

WYKONANIE PROJEKTU MODERNIZACJI OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ 

POZIOMEJ DLA GMINY SZREŃSK, POW. MŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO 

MAZOWIECKIE I REALIZACJA TEGO PROJEKTU. 

prowadzonego przez Zamawiającego: Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

Mławskiego z  siedzibą w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 

Mława, 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, udostępniamy Wykonawcy:  

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

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) 

nasze zasoby, tj.: 
1. Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia 

Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………

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

(należy szczegółowo określić co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności 

będzie wykonywał inny podmiot) 

2. Zdolność techniczna lub zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie 

osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracami geodezyjnymi wymaganych przez 

Zamawiającego: 

 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (należy szczegółowo określić, kto zostanie udostępniony Wykonawcy i jakie czynności będzie 

wykonywał) 

3. Ponadto oświadczam/y, że: 

1) udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj. 

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

(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu 

zamówienia) 

2) wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:  

……………………………………………………………………………………………… 

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.) 

3) nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 

.........................................,dn. ............................  

Miejsce i data złożenia zobowiązania  ……………….………............................ 

Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu trzeciego 

 



POUCZENIE 

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu  

na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, 

że nie zachodzą w stosunku do podmiotu trzeciego podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, a na żądanie Zamawiającego przedkłada także 

wszystkie dokumenty określone w SIWZ dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw  

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego  

z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

 


