Załącznik nr 6 do SIWZ
___________________________________________________________________________

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJĘ* LUB BĘDĘ
DYSPONOWAŁ*, A KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Warunek zostanie spełniony jeŜeli Wykonawca przedstawi w wykazie co najmniej jedną
osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994r. – Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r.Nr.243, poz.1623, z późn.
zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
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● W razie potrzeby dodać liczbę pozycji,
● W kolumnie nr 5 naleŜy wpisać np. umowa o pracę, umowa zlecenie,
umowa o dzieło, udostępnienie przez inny podmiot, zobowiązanie innego podmiotu, itp.

● ** Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
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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 wykonaniu zamówienia.
● UWAGA: NaleŜy dołączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych (zał.
nr7) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z
2010r.Nr.243, poz. 1623, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane w
wykazie osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności:
• drogowej.

.......................................................
(data i podpis Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić
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