ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ
………………, dnia ………………….. 2017 r.

WYKAZ OSÓB
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………….. działając w imieniu i na rzecz:
(imię, nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy/wykonawców)

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
(adres wykonawcy)

nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonym w postępowaniu nr
8/UZP/PT/2017, n a potwierdzenie warunku pkt. 10.3. 2) zdolność zawodowa SIWZ:
Oświadczam, że dysponuję następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia:
*/ dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do
dyspozycji przez inny podmiot.
OSOBA SKIEROWANA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Funkcja / zakres wykonywanych Projektant
posiadający
uprawnienia
budowlane
do
czynności
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń
Imię i nazwisko
…………………………………………………………
Wykształcenie
…………………………………………………………
Posiadane uprawnienia
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
(Opis pozwalający na stwierdzenie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
spełniania wymagań określonych elektroenergetycznych bez ograniczeń
w
Zakres uprawnień: ……………..
Numer uprawnień: ………………
Data nadania uprawnień: …………………….
Nazwa organu, który nadał uprawnienia: ……………
Doświadczenie
Wymaga się, aby projektant z
powyższymi
uprawnieniami
wykonał, w ciągu ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu
składania ofert, co najmniej:
- trzy projekty budowy lub
przebudowy linii kablowej SN,
- trzy projekty budowy stacji
1
nie / tak
transformatorowej min. 15/0,4 kV
– powyżej 250kVA,
- sześć projektów budowy obiektu
kubaturowego
użyteczności
publicznej (zwierające co najmniej
projekt
budowlany,
projekt
wykonawczy
i
specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych),

1

2
3

4

5

1

Niepotrzebne skreślić
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Czy ww. osoba przynależy do
2
właściwej
izby
samorządu
nie / tak
zawodowego
Podstawa do dysponowania
osobą
…………………………………………………………
7 (np. umowa o pracę, umowa
cywilno-prawna,
potencjał
podmiotu trzeciego itp.)
*/ dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do
dyspozycji przez inny podmiot.
6

OSOBA SKIEROWANA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Funkcja / zakres wykonywanych
czynności
1

Co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia projektowe w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Imię i nazwisko

2

…………………………………………………………
Wykształcenie

3

Posiadane uprawnienia
(Opis pozwalający na stwierdzenie
spełniania wymagań określonych
w

4

…………………………………………………………
uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Zakres uprawnień: ……………..
Numer uprawnień: ………………
Data nadania uprawnień: …………………….
Nazwa organu, który nadał uprawnienia: ……………

Doświadczenie
Wymaga się aby osoba z
powyższymi
uprawnieniami
uczestnicząca
w
wykonaniu
zamówienia posiadała min. 5
letnie (oznaczające 5 pełnych lat)
doświadczenie
w
w/w
specjalności.
Doświadczenie
3
nie / tak
oznacza czas liczony od dnia
uzyskania
uprawnień,
oraz
wykazała się wykonaniem min. 2
projektów dotyczących projektów
technologicznych
uzdatniania
wody dla zbiorników wodnych o
powierzchni lustra wody nie
mniejszej niż 500 m2,
Czy ww. osoba przynależy do
4
właściwej
izby
samorządu
nie / tak
zawodowego
Podstawa do dysponowania
osobą
…………………………………………………………
(np. umowa o pracę, umowa
cywilno-prawna,
potencjał
podmiotu trzeciego itp.)

5

6

7

2

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
4
Niepotrzebne skreślić
3
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*/ dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do
dyspozycji przez inny podmiot.

OSOBA SKIEROWANA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Funkcja / zakres wykonywanych
czynności

1

Co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Imię i nazwisko

2

…………………………………………………………
Wykształcenie

3

Posiadane uprawnienia
(Opis pozwalający na stwierdzenie
spełniania wymagań określonych
w

4

…………………………………………………………
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej
Zakres uprawnień: ……………..
Numer uprawnień: ………………
Data nadania uprawnień: …………………….
Nazwa organu, który nadał uprawnienia: ……………

Doświadczenie
Wymaga się aby osoba z
powyższymi
uprawnieniami
uczestnicząca
w
wykonaniu
zamówienia posiadała min. 5
letnie (oznaczające 5 pełnych lat)
doświadczenie
w
w/w
specjalności.
Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia
5
5 uzyskania
upraw-nień,
oraz
nie / tak
wykazała się wykonaniem min. 2
projektów
w
inwestycjach
związanych z ekspozycją zwierząt
egzotycznych (tj nie hodowli
rolnych) oraz min. jednego
projektu przebudowy lub budowy
budynku posiadającego nieckę
basenową o pow. lustra wody min
500m2
Czy ww. osoba przynależy do
6
6 właściwej
izby
samorządu
nie / tak
zawodowego
Podstawa do dysponowania
osobą
…………………………………………………………
7 (np. umowa o pracę, umowa
cywilno-prawna,
potencjał
podmiotu trzeciego itp.)
*/ dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do
dyspozycji przez inny podmiot.

OSOBA SKIEROWANA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Funkcja / zakres wykonywanych co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
czynności
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej.

1

5
6

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
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Imię i nazwisko

2

…………………………………………………………
Wykształcenie

3

…………………………………………………………
Posiadane uprawnienia
uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie
(Opis pozwalający na stwierdzenie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
spełniania wymagań określonych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
w
Zakres uprawnień: ……………..
Numer uprawnień: ………………
Data nadania uprawnień: …………………….
Nazwa organu, który nadał uprawnienia: ……………
Doświadczenie
Wymaga się aby osoba z
powyższymi
uprawnieniami
uczestnicząca
w
wykonaniu
zamówienia posiadała min. 5
letnie (oznaczające 5 pełnych lat)
doświadczenie
w
w/w
specjalności.
Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia
7
uzyskania
uprawnień,
oraz
nie / tak
wykazała się wykonaniem min. 2
projektów
budowlanych
i
wykonawczych przebudowy lub
budowy budynku posiadającego
nieckę basenową o pow. lustra
wody min 500m2 oraz obiektu
użyteczności
publicznej
o
powierzchni
użytkowej
nie
mniejszej niż 5 000 m2.
Czy ww. osoba przynależy do
8
właściwej
izby
samorządu
nie / tak
zawodowego
Podstawa do dysponowania
osobą
…………………………………………………………
(np. umowa o pracę, umowa
cywilno-prawna,
potencjał
podmiotu trzeciego itp.)

4

5

6

7

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich na potrzeby
wykonania zamówienia.
*

wpisać np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, oddanie do dysponowania przez inny podmiot

………………………………………………………….
/miejscowość, data/

7
8

………………………………………………………….
/podpis osoby upoważnionej i pieczęć Wykonawcy/

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
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