
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Znak sprawy: ADM-27-01/21

Załącznik nr 3 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm., dalej: „ustawa Pzp”)

Podmiot udostępniający zasoby (wpisać pełną nazwę/firmę i adres):

Reprezentowanym przez:

W niniejszym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy (należy wskazać nazwę i adres Wykonawcy

składającego ofertę):
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na  potrzeby  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Budowa  parkingu  w

Przychodni Rejonowej nr 1”, do dyspozycji niezbędne zasoby (należy wskazać rodzaj zasobów, które

podlegają udostępnieniu):

Jednocześnie wskazuję, iż:

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, będzie 

następujący:

2. Sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnionych zasobów 

przy wykonywaniu zamówienia:

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będzie 

następujący:

Oświadczam,  jako  podmiot  udostępniający  zasoby  Wykonawcy,  że  stosunek  łączący  mnie

z Wykonawcą, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że  spełniam  warunki  udziału  w postępowaniu  w  zakresie,  o  którym  mowa  w

zobowiązaniu.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 

na moje zasoby.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 

udostępniającego zasoby lub osobę upoważnioną do występowania w jego imieniu.

1 Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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