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Załącznik nr 8 B
Wykonawca:  												
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
WYKAZ  OSÓB

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2A oraz ul. Pawińskiego 3C w podziale na pakiety”;  znak sprawy: AEZ/S-051/2018
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu (zgodnie z Rozdz. VIII ust. 2, pkt 3) lit. b) ppkt b.1) SIWZ), niniejszym wskazujemy osoby zdolne do wykonania zamówienia, zapewniające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
- 1 osobę (kierownik robót) posiadającą zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającej świadectwo kwalifikacyjne SEP „D” i SEP „E”, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;


Funkcja osoby wskazanej do realizacji zamówienia
Imię i nazwisko
uprawnienia (opis uprawnień, nr uprawnień, nr ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego), świadectwa kwalifikacyjne SEP 
Informacja o podstawie do dysponowania osobami
1
Kierownik robót






W przypadku niezłożenia wraz z ofertą Wykazu osób sporządzonego, wg wzoru stanowiącego Załącznik 8A do SIWZ lub jego niewypełnienia, Wykonawca zobowiązany jest w poniższej tabeli, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazać:
   
- 1 osobę posiadającą aktualny certyfikat z zakresu programowania, uruchamiania i serwisowania systemów sygnalizacji pożarowej wystawiony przez producenta urządzeń Schrack Seconet oraz doświadczenie potwierdzone min. jednym wdrożeniem powyższego systemu, wykonanym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
- 1 osobę posiadającą doświadczenie z zakresu programowania, uruchomienia i serwisowania aplikacji monitorującej systemy pożarowe (SISFIRE, posiadane przez Zamawiającego) potwierdzone min. jednym wdrożeniem lub konfiguracją powyższego systemu, wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Lp
Funkcja osoby wskazanej do realizacji zamówienia
Imię i nazwisko
posiadane certyfikaty (nazwa certyfikatu, czego dotyczy, podmiot wydający, data ważności)
Nazwa podmiotu na rzecz którego realizowane były roboty
Zakres robót
Data zakończenia robót
Informacja o podstawie do dysponowania osobą
1.
Osoba skierowana do programowania, uruchamiania i serwisowania systemów sygnalizacji pożarowej *



Zakres……………..

dd.mm.rrrr

2.
Osoba skierowana do programowania, uruchomienia i serwisowania aplikacji monitorującej systemy pożarowe*



Zakres……………..

dd.mm.rrrr


*Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła funkcje wykazane w  poz. 1 i 2 
        

                                         
..........................................dnia ...............................................								..................................................................
                                                          (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
                                          do występowania  w imieniu Wykonawcy)


