Znak sprawy: TA/Zp-13/11

Załącznik nr 6 SIWZ
…………………………………….
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
/Wykaz składany jako dokument, o którym mowa w dziale VII ust. 2 specyfikacji/
Niniejszym, reprezentując wskazanego wyżej Wykonawcę1 ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego
na przebudowę budynku laboratoryjno-konferencyjnego usytuowanego w Plewiskach k/Poznania przy
ul. Kolejowej 2 (budynek B) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu
Leczniczego przedstawiam, w ramach poniższej tabeli, wyszczególnienie dotyczące osoby przewidzianej
do pełnienia funkcji kierownika budowy w wykonaniu zamówienia (umowy o niniejsze zamówienie publiczne).
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Oświadczam jednocześnie, iż osoba wskazana w wykazie do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada aktualne
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stosownie do wyszczególnienia
podanego w powyższej tabeli i w zakresie wymaganym w dziale VII ust. 3 pkt 1) SIWZ.

............................dnia ..........................

..................................................
podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa przynajmniej ten z Wykonawców składających ofertę wspólną
(w rozumieniu działu I ust. 3 pkt 5 SIWZ), który jest pełnomocnikiem, o którym mowa w dziale XI ust. 13 pkt 4) SIWZ.
1

2

Należy przedstawić w zakresie pozwalającym Zamawiającemu na ustalenie spełniania wymogów podanych w dziale VII ust. 3 pkt 1) SIWZ.
w zakresie posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z oznaczeniem dokumentu , z których one wynikają.
Zob. postanowienia działu VIII ust. 2 SIWZ.
3

Wymagane doświadczenie minimalne i jego rumienie podaje dział VII ust. 3 pkt 1) SIWZ. Zob. postanowienia działu VIII ust. 2 SIWZ. Jeżeli
w niniejszym wykazie zabraknie miejsca na wyszczególnienie informacji o doświadczeniu, należy dołączyć d niego dodatkowy dokument.
4

5

W kolumnie E Wykonawca nie ma konieczności podawania dodatkowych informacji, poza podanymi już przez Zamawiającego.

Np. zawarta między Wykonawcą a osobą wymienianą w wykazie umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa przedwstępna) –
zob. dział VII ust. 3 pkt 2) SIWZ. Uwaga, w przypadku, gdy osoba wymieniona w wykazie nie stanowi zasobu kadrowego Wykonawcy, lecz zasób kadrowy
podmiotu innego niż Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zastosowanie mają również postanowienia
działu VII ust. 4 SIWZ. Jako oznaczenie podstawy dysponowania osobą w kolumnie F należy wówczas złożyć oświadczenie według wzoru: „za zgodą
podmiotu trzeciego” lub inne podobne oświadczenie wskazujące na uzyskanie przez Wykonawcę zgody na dysponowanie osobą stanowiącą zasób kadrowy
podmiotu trzeciego (tj. podmiotu innego niż Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) na okres korzystania z niej przy
wykonywaniu zamówienia (umowy o niniejsze zamówienie publiczne).

