
 

 
Postępowanie nr 1/PN/2019 

21 Wojskowy Szpital 

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 

28-100 Busko-Zdrój , ul. Rzewuskiego 8 

tel. 41 3782417; 41 3782418; 

fax. 41 3780332 

Regon 290524853; NIP 655-16-65-170 
 

formularz – zobowiązanie podmiotu trzeciego – zał.  nr 6  do SIWZ 

 

Str. 1 z 1 

Wykonawca: 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

Oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu trzeciego 1 

 do oddania do dyspozycji Zamawiającego zasobów niezbędnych do wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla inwestycji pn. 

„Modernizacja układu wentylacji mechanicznej kuchni w  21 Wojskowym Szpitalu 

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”, oświadczam, co następuje: 

zobowiązuję się do: 

1). oddania na rzecz:  

 

………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) na okres (wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób) 

n/w  zasób (zasoby)2 : 

 - zdolności techniczne i zawodowe określone w rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit. c) tiret  

pierwszy treści SIWZ; 

 

 -  ………….……………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

 

2). przedstawienia na wezwanie Wykonawcy w celu przedłożenia Zamawiającemu na 

podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, dokumentów potwierdzających, że podmiot 

udostępniający spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu 3. 

 

 

 

 

………………………………….….….…….  dnia ……………………………… r      ……………………..………………………………………………………  
podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji 

 

 

                                                 
1 powyższe oświadczenie powinno zostać podpisane przez podmiot udostępniający lub jego upełnomocnionego  

przedstawiciela i złożone  w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie, 
2 zaznaczyć udostępniane zasoby, 
3 należy załączyć dokument/y określające zakres udostępnianych zasobów, sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. 

 


