Załącznik nr 10 do siwz znak: PZD-ZP.261.20.2020

WYKONAWCA:

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO
REALIZACJI ZAMÓWIENIA PN. MODERNIZACJA POŁĄCZENIA
DROGOWEGO PIENIŃSKICH PARKÓW NARODOWYCH – ETAP III
ZNAK: PZD-ZP.261.20.2020 ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
Zakres wykonywanych
czynności w realizacji
zamówienia

Kierownik budowy w specjalności drogowej

Imię i nazwisko

Uprawnienia budowlane w specjalności (wpisać nazwę uprawnień zgodnie z
Informacje nt. uprawnień
(należy podać informacje dot.
uprawnień wymaganych
zgodnie z warunkiem
określonym w rozdziale IX ust.1
pkt 3 lit.b)

aktem/dokumentem je przyznającym)

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

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

Informacja o podstawie
do dysponowania osobą

Dysponowanie bezpośrednie /* Dysponowanie pośrednie/*

(wg objaśnień poniżej)

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd
przy ich przedstawianiu.
…………….…
(data)

………………………………………
(podpis Wykonawcy)

Uwaga:
 Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego
 Dokumenty/oświadczenia składane w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem
 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w formie pisemnej, własnoręcznym podpisem.
 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).
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