Załącznik nr 4 do SIWZ

………..................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym przedmiotem, którego jest Termomodernizacja 3 budynków
mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ulicy 35 – Lecia PRL 3ab, 5ab, 7abc należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – wraz z demontażem,
usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest. Oświadczam, że
dysponuję / będę dysponował*

Lp.

Osoby, które będą
uczestniczyć
w wykonywaniu
zamówienia

Wykształcenie oraz
kwalifikacje zawodowe
niezbędne
do wykonania
zamówienia
( Uprawnienia Nr
Zaświadczenie Nr z dnia
o wpisie na listę
członków wł. Izby )

Doświadczenie
zawodowe
( lata pracy)

Zakres wykonywanych
czynności

Informacja
o podstawie do
dysponowania
osobami,*

Kierownik
budowy

1

Kierownik robót
elektrycznych

2

3

(miejscowość, data)

( Imię i nazwisko oraz podpis osoby ( osób)
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.
* należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o prace, umowa
zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w
szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY
KIEROWNIKA BUDOWY/KIEROWNIKA ROBÓT*)

Ja, niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………………
zamieszkały :
…………………………………………………………………………………………………
posiadający uprawnienia nr ………………………………………………………….. z dnia
…………………………… zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej osoby jako
kierownika budowy/ kierownika robót *) przez :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
przy realizacji

zamówienia

na

Termomodernizacja

3

budynków

mieszkalnych

usytuowanych w Czeladzi przy ulicy 35 – Lecia PRL 3ab, 5ab, 7abc - należących do
zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – wraz z demontażem, usunięciem i
unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest zobowiązuję się, ze w razie uzyskania
zamówienia przez w/w firmę będę pracował przy jego realizacji pełniąc rolę kierownika
budowy/ kierownika robót*).

Dnia : ………………………. .
…………………………………….. .
podpis

*) niepotrzebne skreślić

