MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o
34-130 Kalwaria Zebrzydowska; ul. Podlesie 30

Załącznik nr 6 do SWZ – WYKAZ OSÓB

Znak sprawy: ZP/008/2021

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Składany do zadania pn.:
„Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”

Lp.

Nazwisko i imię

1

Zakres wykonywanych czynności

Kwalifikacje zawodowe /
Nazwa posiadanych
uprawnień budowlanych
(1*)

(2*) Kwalifikacje
zawodowe:
Kierownik budowy posiadający
Uprawnienia budowlane
uprawnienia do kierowania robotami
do
budowlanymi w specjalności
…………………………………………
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
………………………………………..
i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych – bez ograniczeń lub
W specjalności (3)*
uprawnienia równoważne wydane na
…………………………………………
podstawie wcześniej obowiązujących
……….……………………………….
przepisów (1*)

Podstawa
dysponowania
osobą (5)*

Zasoby:
własne/
innych
podmiotów*

Uwaga! oświadczam(my), że osoba wskazana w wykazie, będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada
wszelkie wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszego postępowania wymagane
w postawionym warunku w SWZ i może sprawować wymienioną funkcję zgodnie z Prawem Budowlanym. Kopię tych
uprawnień wraz z informacją o przynależności do izby inżynierów przekażemy Inwestorowi przed podpisaniem
stosownej umowy.
Uwaga:
(1)* Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
(2)* Należy wpisać kwalifikacje jakie posiada odpowiednio kierownik budowy.
(3)* Należy wpisać nazwę specjalności wynikającą z posiadanych uprawnień budowlanych.
(4)* Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

………….……………….., dnia ………….……. r.
(Miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

