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Tom 1 SWZ z dnia 06.12.2021 roku

............................................
pieczęć Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z oświadczeniem, że osoby posiadają kwalifikacje, doświadczenie,
wykształcenie oraz posiadają wymagane uprawnienia.
Oświadczam, że jako Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w północnej części miasta
Słubice” dysponuję osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi
kwalifikacje, doświadczenie, wykształcenie oraz wymagane uprawnienia budowlane w specjalności:
1) Projektant, posiadający:
a) uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami) oraz
spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach – tzn. będący
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Imię i Nazwisko, specjalizacja, numer uprawnienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………..……

Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie
wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca
powinien dostarczyć swoim kierownikom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być
niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu
muszą być zawarte w cenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk, tzn. jedna osoba na dwa lub więcej
stanowisk, ze względu na fakt wykonywania przez poszczególne osoby rozłącznych zadań, przy czym nie można
wykluczyć konieczności ich wykonywania w tym samym czasie w różnych miejscach.

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu na
„Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w północnej części miasta Słubice”

.........................................................
miejscowość, data

...........................................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy
UWAGA: jeżeli Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 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 przy wykonywaniu zamówienia.
Zaleca się aby Wykonawca dołączył odpowiednie uprawnienia budowlane (podstawa prawna - art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo (tekst jednolity z 2016r., Dz. U. poz. 290) a także ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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