NAJWIĘKSZA GÓRSKA TWIERDZA W EUROPIE

POMNIK HISTORII

Załącznik nr 3 do SIWZ
znak: ZP-271-2/19
……………………………………….….
(pieczęć Wykonawcy)

............,dn...........................
(miejscowość, data)

WYKAZANIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ ORAZ ZAWODOWEJ
Dotyczy: wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i
zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ROZDZIALE IV pkt 1. ppkt 2) c. niniejszego SIWZ:

l.p.

Zamawiający
(nazwa i adres)

Rodzaj robót/usług, nazwa, lokalizacja

Termin realizacji

Poleganie na zasobach
innych podmiotów *
TAK / NIE

Wartość zrealizowanych robót netto
-zł-

Do powyższego wykazu robót Wykonawca zobowiązany jest do załączenia: dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (np. Protokoły odbioru podpisane przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków)
..............................................
(miejscowość, data)

1.

……………………………………
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do
podejmowania zobowiązań)

Wykazanie dysponowania osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz Informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

Oświadczam, że niżej wymieniona osoba zostaje przewidziana do pełnienia funkcji:

KIEROWNIKA BUDOWY
DOŚWIADCZENIE
Imię i Nazwisko

Lp.

Nazwa zadania, dla której pełniona była funkcja
kierownika budowy

Wymagana cecha

Wykonawca dysponuje
wskazanymi osobami
Tak / Nie*
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Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie

UPRAWNIONEGO ARCHEOLOGA
Imię i Nazwisko

………...............................
(miejscowość, data)

Wykonawca dysponuje wskazanymi osobami Tak / Nie*

………………………………….………………
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązania)
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