Załącznik nr 11 do siwz znak: PZD-ZP-IU.26.5.12.2018

WYKONAWCA:

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA PN. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO
MOSTU NA POTOKU RDZAWKA W KM POTOKU 3+210 W CIĄGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1666K PONICE –RDZAWKA W KM 3+716,60 W
MIEJSCOWOŚCI RDZAWKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOJAZDÓW DO MOSTU
TJ. ODCINKA DROGI POWIATOWEJ OD KM 3+683,50 DO KM 3+767,50
ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI
Zakres wykonywanych czynności
w realizacji zamówienia

Kierownik budowy

Imię i nazwisko
Informacje nt. uprawnień
(należy podać informacje dot. uprawnień
wymaganych zgodnie z warunkiem
określonym w rozdziale IX ust.1 pkt 3 lit.b
tiret pierwsze siwz, tj. uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej
mostowej; w przypadku, gdy uprawnienia
zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, wskazanie tych
przepisów-podstawy wydania uprawnień)

Uprawnienia budowlane w specjalności: (wpisać nazwę uprawnień
zgodnie dokumentem je przyznającym)

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

nr uprawnień: ..……………………………..……………………………
data wydania uprawnień: …………………..………………………..…

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą
(objaśnienia poniżej)

Zakres wykonywanych czynności
w realizacji zamówienia

Kierownik robót

Imię i nazwisko

Uprawnienia budowlane w specjalności: (wpisać nazwę uprawnień
Informacje nt. uprawnień
(należy podać informacje dot. uprawnień
wymaganych zgodnie z warunkiem
określonym w rozdziale IX ust.1 pkt 3 lit.b
tiret drugie siwz, tj. uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej)

zgodnie dokumentem je przyznającym)

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

nr uprawnień: ..……………………………..……………………………
data wydania uprawnień: …………………..………………………..…

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą (objaśnienia
poniżej)

…………….…
(data)

………………………………………
(podpis Wykonawcy)

Uwaga:
 Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.
 Dokument składany w oryginale.
 Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą, na
której dysponowanie Wykonawca się powołuje, to jest to dysponowanie bezpośrednie (np. umowa
cywilnoprawna – dysponowanie bezpośrednie). Nie zachodzi w takim przypadku ani podwykonawstwo ani
poleganie na zasobach podmiotów trzecich. Pośrednie dysponowanie – poleganie na zasobach podmiotów
trzecich – występuje w sytuacji, gdy więź prawna łączy Wykonawcę z podmiotem (osobą), w którego
władaniu czy dyspozycji znajduje się osoba (np. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia osoby, ze
wskazaniem podmiotu)

