Zał. do SIWZ w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: ZS 1.2600.1.2018

Załącznik Nr 6 do SIWZ
WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,
„Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem”
Składając ofertę w przedmiotowym przetargu nieograniczonym przedkładam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
celem wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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Imię i nazwisko

Planowana funkcja
przy realizacji zadania

Rodzaj i nr posiadanych uprawnień
technicznych / zawodowych 1

Podstawa dysponowania2
dysponowanie bezpośrednie (np. umowa o
pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
dysponowanie pośrednie (dysponowanie
osobami podmiotu trzeciego na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp)
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rodzaj uprawnień
Osoba z uprawnieniami do kierowania technicznych/zawodowych:
robotami w specjalności konstrukcyjno- ……………………………………………………
budowlanej
nr uprawnień:
………………………………………
rodzaj uprawnień
osoba z uprawnieniami do kierowania technicznych/zawodowych:
robotami w specjalności instalacji
……………………………………………………
sanitarnych
nr uprawnień:
……………………..…….………………
Jednocześnie oświadczam, że osoba wskazana w powyższej tabeli będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada wymagane
uprawnienia wskazane w ww. tabeli.

………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczątka firmowa)
....................................dn. .........................r.
1

2

………………………………………………..
Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej
lub osób upoważnionych przez Wykonawcę

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane należy wskazać rodzaj i nr uprawnień. W okolicznościach wskazanych w art. 12a ww. ustawy, należy wskazać podstawę do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie wraz ze wskazaniem, że odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane odpowiednio w
pkt 6.1 ppkt 3 SIWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, ze osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie
w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, sporządzone według Załącznika Nr 7 do SIWZ.

