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Załącznik nr 9 do 
SIWZ 

 
Zamawiający: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Żwirki i Wigury w Gliwicach,  

ul. Żwirki i Wigury 87a,  
44-122 Gliwice 

 
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 2018r. poz. 1986), odda Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 
 
do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne 
zasoby1……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

(zakres udostępnianych zasobów) 
 
na potrzeby wykonania nw. zamówienia: 

„Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem do 
zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną budynków po termomodernizacji 

w ramach zadania pn.:  
„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 
2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 26, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23  wraz z demontażem, 

usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”. nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w 
ramach 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. 
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Część nr I – ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5*, 
Część nr II – ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6*, 
Część nr III – ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14*. 

 

 

* Wykonawca zobowiązany jest wskazać i zaznaczyć, której części dotyczy niniejsze 
zobowiązanie 

 
 
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. 
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