Załącznik Nr 6 do SIWZ

____________________________
(nazwa wykonawcy, dane adresowe, pieczęć firmy)

RG.271.9.2020
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z
dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+ w Ogrodnikach”.
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ

Imię i Nazwisko

Informacje na temat
kwalifikacji
zawodowych,
posiadane uprawnienia
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczeń, w
specjalności
konstrukcyjno-budowlane
j

Zakres
wykonywanych
czynności

Forma dysponowania:

Kierownik robót
ogólnobudowlanych
(budowy)

Dysponowanie
bezpośrednie*/

* niepotrzebne skreślić

Dysponowanie
pośrednie*
Umowa
Umowa zlecenie

UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (3) wskaże
inną niż „dysponowanie bezpośrednie” formę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Z dysponowaniem bezpośrednim mamy do czynienia, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę
na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio
pomiędzy Wykonawcą a osobami, na dysponowanie którymi Wykonawca się powołuje. Bez znaczenia jest tutaj
charakter prawny takiego stosunku, tj. może to być umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa przedwstępną, czy
też z samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
Z pośrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mamy do czynienia, gdy osoby te
udostępniane są Wykonawcy za pośrednictwem (i zgodą) podmiotu trzeciego. W takich przypadkach tytułem
prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
jest, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych
osób. Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposobu jego wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Miejsce, data ____________________
______________________________
Pieczęć imienna (zalecane) i podpis osób/osoby
uprawnionych/uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

