Nr sprawy RZP-II-WI/59/DZP-1/2010

(piecz

Zał cznik Nr 3 do SIWZ

Wykonawcy[-ów])
WYKAZ OSÓB, KTÓRE B D UCZESTNICZY W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA.

My ni ej podpisani działaj c w imieniu i na rzecz:_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wyst puj cych wspólnie poda pełne nazwy
(firmy) i dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców wyst puj cych wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składaj c ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budow szpitala wraz z l dowiskiem dla migłowców w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.
1. O wiadczamy, e dysponujemy osob , wyznaczon do koordynacji pracami zespołu projektowego posiadaj c uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ogranicze - w specjalno ci architektonicznej albo konstrukcyjno-budowlanej, która
posiada do wiadczenie przy realizacji usługi na projektowanie co najmniej jednego obiektu szpitalnego na co najmniej 200 łó ek – zgodnie z poni szym
wykazem:
Do wiadczenie

Kwalifikacje/uprawnienia zawodowe

L.p.

Imi i nazwisko

1

2

wraz z podaniem specjalno ci
wynikaj cej z uprawnienia
budowlanego (w tym nr uprawnienia)
lub innego dokumentu okre laj cego
zakres posiadanych kwalifikacji /
uprawnie zawodowych

Zakres czynno ci,
które b d wykonywane
przez osoby wskazane
w kol. 2

Podanie podstawy do
dysponowania osobami
wskazanymi w kol. 2

Nazwa i adres firmy
(aktualne dane), w
której osoba pracowała
przy realizacji usług na
zaprojektowanie
obiektu szpitalnego

3

4

5

6

Wykaz usług, przy
których realizacji
uczestniczyła osoba
wskazana w kol. 2, wraz
z podaniem charakteru i
przedmiotu ww. usług ,
w tym rodzaju obiektu,
ilo ci łó ek
7

Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z wła ciwego rejestru albo pełnomocnictwa)

1/4
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Uwaga ! W przypadku gdy Wykonawca b dzie polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, do Oferty nale y
zał czy pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania
zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. O wiadczamy, e dysponujemy osobami posiadaj cymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania - bez ogranicze - w specjalno ciach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze cieplnych,
wentylacyjnych, wodoci gowych, kanalizacyjnych i gazowych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze elektrycznych i elektroenergetycznych; drogowej;
telekomunikacyjnej - zgodnie z poni szym wykazem:

Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z wła ciwego rejestru albo pełnomocnictwa))
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Kwalifikacje/uprawnienia zawodowe
L.p.

Imi i nazwisko

1

2

wraz z podaniem specjalno ci wynikaj cej
z uprawnienia budowlanego (w tym nr
uprawnienia) lub innego dokumentu
okre laj cego zakres posiadanych
kwalifikacji / uprawnie zawodowych
3

Zakres czynno ci,
które b d wykonywane przez osoby
wskazane
w kol. 2

Podanie podstawy do dysponowania osobami
wskazanymi w kol. 2

4

5

Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z wła ciwego rejestru albo pełnomocnictwa))
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Uwaga ! W przypadku gdy Wykonawca b dzie polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, do Oferty nale y
zał czy pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania
zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z wła ciwego rejestru albo pełnomocnictwa))
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