ZP.271.29.2021.ŻS

Załącznik nr 4 do SWZ
ZOBOWIĄZANIE
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Ja (my), niżej podpisany (ni)
JACEK PELC i ELŻBIETA PELC

działając w imieniu i na rzecz :
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE VOTUM S.C.

Jacek Pelc
ul. Litewska 14
71-344 Szczecin
NIP:851 10 49 230
REGON: 810868697
zachodniopomorskie
(pełna nazwa podmiotu udostępniającego zasoby, adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby, nip, regon
województwo)

na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji
Wykonawcy:
EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
(nazwa wykonawcy)

zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod
nazwą:
„Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w
Szczecinie”
Ponadto oświadczam, że:
a) udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie: osoba zdolna do wykonania
zamówienia: Kierownik robót elektrycznych- mgr inż. Jacek Pelc (upr. nr. 99/Sz/90)
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: pełnienie
funkcji kierownika robót elektrycznych i nadzór na robotami elektrycznymi
c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił: okres realizacji
zadania
d) zrealizuję następujący zakres usług (w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia/kwalifikacji zawodowych/doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności
dotyczą): kierowanie robotami elektrycznymi na podstawie umowy cywilno-prawnej
e) w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania
w sytuacjach określonych w Rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia
f) podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
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