Załącznik nr 7 do SIWZ
Potencjał kadrowy

............................................
( pieczęć firmowa wykonawcy )

Wykaz osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Oświadczam/-y, że w wykonywaniu zamówienia publicznego p.n.: Wykonanie
osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C
Domu Pomocy Społecznej w Łomży” będą uczestniczyć następujące osoby:
L.p.

Nazwisko i imię

Kwalifikacje
zawodowe posiadane
uprawnienia

Doświadczenie
Zakres
Informacja o podstawie
zawodowe w wykonywanych
dysponowania przez
zakresie funkcji i czynności oraz
Wykonawcę wskazaną
1)
w zakresie
proponowana
osobą
odpowiadającym rola (funkcja) w
np.
np. umowa o
przedmiotowi
realizacji
zobowiązanie pracę / umowa
zamówienia
zamówienia
podmiotu
zlecenie/
(okres)
trzeciego umowa o dzieło
tzw.
tzw.
dysponowanie dysponowanie
2)
3)
pośrednie
bezpośrednie

1

2

3

4

5

Oświadczamy, że
1)
osoby wyżej wykazane - które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - posiadają
wymagane przepisami prawa uprawnienia - określone w Rozdziale V SIWZ - w specjalności właściwej
do powierzonej funkcji / stanowiska i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2)1)

nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, będziemy dysponować tymi osobami, na
potwierdzenie czego, załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do
dyspozycji tych osób na potrzeby realizacji zamówienia (lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest uprawniony do dysponowania zasobami osób wymienionych w wykazie,
*)
tj...........................)
2)

Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do
wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi
osobami, a na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego
zamówienia, np. oddelegują pracownika. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych osób na okres ich udziału wykonaniu zamówienia.

3)

Natomiast pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem
prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, osobą (osobami),
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na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj
charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową
o świadczenie usług, czy tez samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą.
*)

Wykonawca usuwa jeżeli nie dotyczy

..............................dnia...............................r

……….........….......…..............................
(podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

