Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór wykazu osób
(Znak sprawy: ZPK.271.6.2020)
……………………….., dnia ………………….
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonym na: „Inteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybuduj”, prowadzonego przez
Miasto Pabianice, oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby:
Lp.

Nazwisko i Imię

1

2

Rola w postępowaniu

Doświadczenie zawodowe

3
4
Kierownik/ Koordynator Osoba ta ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
Realizacji Systemu
terminu składania ofert, pełniła minimum 1
raz funkcję
kierownika/koordynatora/managera
realizacji projektu inteligentnego systemu
transportowego (rozumianego jako
połączenie technologii informacyjnych i
komunikacyjnych z infrastrukturą
transportową i pojazdami) o wartości min.
2 000 000,00 zł

Uprawnienia,
kwalifikacje

Podstawa
dysponowania

5

6

Nie wypełniać

Proszę wypełnić poniżej:
Nazwa projektu: ………………….
Funkcja:……………………………
Data pełnienia funkcji: …………
Projekt dotyczył ITS: TAK/NIE
Wartość projektu: ……………..

Specjalista ds.
Osoba ta ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
oprogramowania
terminu składania ofert, pełniła minimum 1
i rozwiązań w technologii
raz funkcję projektanta systemu
inteligentnego systemu transportowego
ITS
(rozumianego jako połączenie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych z
infrastrukturą transportową i pojazdami)
obejmującego tablice dynamicznej informacji
pasażerskiej

Nie wypełniać

Proszę wypełnić poniżej:
Nazwa projektu: ………………….
Funkcja:……………………………
Data pełnienia funkcji: …………
Projekt dotyczył ITS: TAK/NIE
Projekt obejmował tablice dynamicznej
informacji pasażerskiej: TAK/NIE
Specjalista ds. systemów Osoba ta ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
wizyjnych,
terminu składania ofert, minimum 1 raz
brała udział w projektowaniu systemów
monitoringu wizyjnego (CCTV), w terenie
otwartym (poza obiektami kubaturowymi)

Nie wypełniać

Proszę wypełnić poniżej:
Nazwa projektu: ………………….
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Funkcja:……………………………
Data pełnienia funkcji: …………
Projekt dotyczył systemów monitoringu
wizyjnego (CCTV), w terenie otwartym (poza
obiektami kubaturowymi): TAK/NIE

Projektant branży
telekomunikacyjnej

Osoba ta w ciągu ostatnich 5 lat przed
Uprawnienia budowlane
upływem terminu składania ofert, brała
do projektowania w
udział w projektowaniu sieci przesyłu
specjalności
danych opartych o połączenia kablowe
instalacyjnej w zakresie
światłowodowe, która obejmowała min. 3 km
sieci, instalacji i
kanalizacji kablowej
urządzeń
telekomunikacyjnych
bez ograniczeń
Proszę wypełnić poniżej:
Nazwa projektu: ………………….
Funkcja:……………………………
Data pełnienia funkcji: …………
Projekt dotyczył sieci przesyłu danych
opartych o połączenia kablowe
światłowodowe): TAK/NIE
Długość projektowanej sieci: ………….

Kierownik robót
telekomunikacyjnych

Projektant branży
elektrycznej

Proszę wypełnić
poniżej:
Nr uprawnień …………….
Wydane
przez …………………

Osoba ta w ciągu ostatnich 5 lat przed
Uprawnienia do
upływem terminu składania ofert, pełniła
kierowania robotami
funkcję inspektora nadzoru lub kierownika
budowlanymi bez
budowy lub robót w specjalności
ograniczeń
telekomunikacyjnej przy realizacji co
w specjalności
najmniej 1 roboty budowlanej, w ramach instalacyjnej w zakresie
której zrealizowano min. 3 km kanalizacji
sieci, instalacji i
kablowych
urządzeń
telekomunikacyjnych
Proszę wypełnić poniżej:
Proszę wypełnić
poniżej:
Nazwa inwestycji: ………………….
Funkcja:……………………………
Nr uprawnień …………….
Data pełnienia funkcji: …………
Wydane
Robota obejmowała kanalizacje kablowe:
przez …………………
TAK/NIE
Długość kanalizacji kablowej: ………….
Nie wypełniać

Uprawnienia budowlane
do projektowania w
specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
bez ograniczeń
Proszę wypełnić
poniżej:

Kierownik robót
elektrycznych

Nr uprawnień …………….
Wydane
przez …………………
Osoba ta ostatnich 5 lat przed upływem
Uprawnienia do
terminu składania ofert, pełniła minimum 1 kierowania robotami
raz funkcję inspektora nadzoru lub
budowlanymi bez
kierownika budowy lub robót w specjalności
ograniczeń w
elektrycznej
specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
Proszę wypełnić poniżej:
urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
Nazwa inwestycji: ………………….
Funkcja:……………………………
Proszę wypełnić
Data pełnienia funkcji: …………
poniżej:
Nr uprawnień …………….
Wydane
przez …………………

..............................., dnia....................................... roku
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...............................................................
podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i składania oświadczeń
woli w jego imieniu
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