ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
numer sprawy: 3/2019

____________________________
Pieczęd firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –
etap III w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze
zmianami), oświadczam/my, że posiadamy zdolności techniczne i zawodowe wg wskazanego niżej wykazu:
Doświadczenie zawodowe

L.p.

Imię i Nazwisko

Wykształcenie,
kwalifikacje
zawodowe (numer i
zakres uprawnieo)

opis potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu
zawierający nazwę umowy /nazwę Kontraktu (zadania
inwestycyjnego) dla którego realizowane były usługi/ wartośd
Kontraktu (jeżeli dotyczy) /zakres nadzorowanych robót
Kontraktu (branża ogólnobudowlana lub konstrukcyjnobudowlana lub sanitarna lub elektryczna / obiekt budowlany –
rodzaj prac (budowa/ przebudowa/ rozbudowa/ remont)
/kubatura obiektu budowlanego (jeżeli dotyczy) oraz daty
świadczenia usług nad kontraktem

Doświadczenie przy
zabytkach nieruchomych
na podstawie art. 37c
ustawy z dnia 23.07.2003 o
ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami,
zgodnie ze SIWZ

Zakres wykonywanych czynności

1.

Kierownik zespołu Inżyniera
Kontraktu
koordynator

2.

Inspektor nadzoru branży
konstrukcyjno-budowlanej

Podstawa dysponowania
wskazanymi osobami

1

3.

nie dotyczy

Inspektor nadzoru branży sanitarnej

4.

nie dotyczy

Inspektor nadzoru branży
elektrycznej

5.

nie dotyczy

Specjalista ds. nadzoru technicznego
systemów audiowizualnych
systemów elektroakustycznych

6.

nie dotyczy

Specjalista ds. zamówieo
publicznych

UWAGA!
Wyżej wymienione funkcje mogą byd łączone przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia łącznie wymagao dotyczących wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla
poszczególnych funkcji, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może pełnid więcej niż dwóch ról w zespole Inżyniera Kontraktu.

Prawdziwośd powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

_________________________
(miejscowośd, data)

______________________________
(pieczęd i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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