Załącznik nr 8 do SIWZ
AD.251.9.2020

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(składany przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego)
dla postępowania przetargowego pn. „Wykonanie prac w formule zaprojektuj i wybuduj,
polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym z Uszy Wielkiej oraz
robót sanitarnych przy budynku Gajówki i szalecie, znajdujących się na terenie Podlaskiego
Muzeum Kultury Ludowej”

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................................
Nr NIP ...................................... Nr REGON ................................................ Nr telefonu

Część ……………….

Nazwisko i imię

Funkcja
(zakres wykonywanych
czynności)

Kwalifikacje zawodowe (nr
uprawnień i ich zakres)

Informacja o podstawie
dysponowania

Wykonawca
- dysponuje osobą na podstawie:
………………………...……...…*/
wpisać, np.: umowa o pracę,
umowa o świadczenie usług,
umowa zlecenia, samo zatrudnienie
osoby fizycznej prowadzącej
działalności gospodarczą itd.
- będzie dysponował osobą na
podstawie:
……………….………………*),**
wpisać, np.: umowa o
podwykonawstwo,
o współpracy, porozumienie
pomiędzy pracodawcami o
delegowaniu pracowników w celu
wykonania pracy u wykonawcy itd.
Wykonawca
- dysponuje osobą na podstawie:
………………………...……...…*/
wpisać, np.: umowa o pracę,
umowa o świadczenie usług,
umowa zlecenia, samo zatrudnienie
osoby fizycznej prowadzącej
działalności gospodarczą itd.
- będzie dysponował osobą na
podstawie:
……………….………………*),**
wpisać, np.: umowa o
podwykonawstwo,
o współpracy, porozumienie
pomiędzy pracodawcami o
delegowaniu pracowników w celu
wykonania pracy u wykonawcy itd.

*) niepotrzebne skreślić.
**) Zgodnie z rozdziałem IX SIWZ pkt 2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 9 do SIWZ ). Należy wypełnić załącznik nr 9 do SIWZ.
Powyższe nie będzie jednak dotyczyć przypadków zaangażowania przez wykonawcę na podstawie różnych stosunków
prawnych osoby fizycznej, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą przy pomocy przedsiębiorstwa
(zakładu pracy), czy też świadczącej usługę na podstawie m.in. umowy zlecenia, jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie
osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia publicznego, np. pełniła funkcję
projektanta. W takim bowiem przypadku mamy do czynienia z bezpośrednim dysponowaniem osobą zdolną do wykonania
zamówienia, a nie powołaniem się na zasoby podmiotu trzeciego .

…………………………………
(podpis Wykonawcy)

