Nr sprawy: RZP-II-WI/13/DZP-1/2016

Załącznik Nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy [ów])

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne
adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych al. Reymonta 16“ w Warszawie
Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

Strona 1 z 3

Nr sprawy: RZP-II-WI/13/DZP-1/2016

Załącznik Nr 4 do SIWZ

a) Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń - zgodnie z poniższym wykazem:

L.p.

1

Imię i nazwisko

2

Podanie podstawy do pełnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie

Kwalifikacje/uprawnienia
zawodowe
wraz z podaniem
specjalności wynikającej z
uprawnienia budowlanego (w
tym nr uprawnienia) lub innego
dokumentu określającego zakres
posiadanych kwalifikacji /
uprawnień zawodowych

Zakres czynności,
które będą wykonywane
przez osoby wskazane
w kol. 2

Podanie podstawy
do dysponowania
osobami wskazanymi
w kol. 2

3

4

5

Informacje dotyczące wpisu do właściwej
Izby Samorządu Zawodowego wraz z nr ewidencyjnym
członka, terminem ważności
członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej albo informacje dotyczące
prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
kraju pochodzenia osoby wskazanej w kolumnie 2 na obszarze
UE (w tym informacji o posiadanym ubezpieczeniu, lub innych
środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w
odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej)
6

1.

2.

Uwaga ! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, do Oferty należy załączyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby
wykonania zamówienia - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
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b) Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych - zgodnie z poniższym wykazem:

L.p.

1

Imię i nazwisko

2

Podanie podstawy do pełnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie

Kwalifikacje/uprawnienia
zawodowe
wraz z podaniem
specjalności wynikającej z
uprawnienia budowlanego (w
tym nr uprawnienia) lub innego
dokumentu określającego zakres
posiadanych kwalifikacji /
uprawnień zawodowych

Zakres czynności,
które będą wykonywane
przez osoby wskazane
w kol. 2

Podanie podstawy
do dysponowania
osobami wskazanymi
w kol. 2

3

4

5

Informacje dotyczące wpisu do właściwej
Izby Samorządu Zawodowego wraz z nr ewidencyjnym
członka, terminem ważności
członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej albo informacje dotyczące
prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
kraju pochodzenia osoby wskazanej w kolumnie 2 na obszarze
UE (w tym informacji o posiadanym ubezpieczeniu, lub innych
środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w
odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej)
6

1.

2.

Uwaga ! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, do Oferty należy załączyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby
wykonania zamówienia - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
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