
 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ  
.............................................................. 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonana zamówienia 
 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc  
                                                  (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 
 
…………………………….………………………………….……………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
o ś w i a d c z a m(y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), odda Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 
 

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

(zakres udostępnianych zasobów) 

 
na potrzeby wykonania nw. zamówienia: 
Wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania zmniejszonego 
zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej 
dokumentacji pn. „Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji centralnego Ogrzewania” dla 
poszczególnych budynków objętych zadaniem pn.: 

„Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 

12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała 

Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17” w 

ramach: podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej 

emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: 
…………........…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
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: 

 zdolności techniczne i zawodowe 

 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. 

 
 

 

 


