Załącznik nr 7 do SWZ

Wzór wykazu osób
(Znak postępowania: ZP.271.13.2021)
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Pabianice zwane dalej „Zamawiającym”
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,
NIP: 731-196-27-56, REGON: 472057715,
tel. +48 (42) 22-54-615,
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /1311aholak/SkrytkaESP znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres poczty elektronicznej: poczta@um.pabianice.pl,
Adres strony internetowej: https://www.bip.um.pabianice.pl
WYKONAWCA:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie obowiązków wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
nad budową drogi „Lutomierska BIS” wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, prowadzonego przez Miasto Pabianice, przedkładam:

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.4, ppkt. 2) SWZ
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L.p.

Imię i nazwisko1

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

1

2

3

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

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami
wskazanymi w
kol. 2

Ilość oraz opis
zrealizowanych usług
pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad
realizacją roboty
budowlanej o wartości
minimum 3.000.000,00
złotych brutto lub
pełnienia funkcji
kierownika robót/budowy
dla takiej inwestycji, w
okresie 5 lat przed
terminem składania ofert2

4

5

6

Podanie podstawy do pełnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie
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)
7

1.

2.

3

4

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca 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.
2 Informacje w tej kolumnie winny być zamieszczone jedynie w odniesieniu do doświadczenie Inspektora nadzoru w specjalności drogowej
1
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Uwaga:
W przypadku, gdy wskazana osoba jest Wykonawcą lub związana jest z Wykonawcą stosunkiem prawnym (np. umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę lub
zobowiązanie kierownika budowy do współpracy) w kolumnie 2 należy wpisać „zasób własny”.
W przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniona Wykonawcy przez inny podmiot będący jej pracodawcą (np. na podstawie przepisów o przeniesieniu lub
oddelegowaniu pracownika) w kolumnie 2 należy wpisać „zasób udostępniony”.

.......................................................................................

kwalifikowany podpis
elektroniczny, podpis zaufany lub
podpis osobisty osób(-y)
uprawnionych (-ej) do składania
oświadczenia woli w imieniu
Wykonawcy
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