Załącznik nr 4 do specyfikacji BPM.ZZP.271.657.2012

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,
DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA, A TAKśE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ
INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”.
(minimalne wymogi określa specyfikacja w Rozdziale VI pkt. 2 ppkt 2.2)

Lp.
1.

Imię i nazwisko

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia

Zakres wykonywanych
czynności

Informacja
o podstawie
dysponowania osobą

główny projektant planu- osoba kierująca pracą zespołu opracowującego projekt zmiany planu, która wykonała w
okresie ostatnich trzech lat (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie) jako główny
projektant co najmniej:
a)

dwa (2) uchwalone i opublikowane w dzienniku urzędowym województwa miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego lub zmiany planów miast dla obszarów zabudowy śródmiejskiej
o powierzchni nie mniejszej niŜ 70 ha sporządzone na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) jeden (1) uchwalony i opublikowany w dzienniku urzędowym województwa miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obejmujący centrum miasta wpisane do rejestru zabytków
o powierzchni nie mniejszej niŜ 50 ha, sporządzony na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Dysponuję / będę
dysponował

1.

/niewłaściwe skreślić/

2.

architekt- osoba, która musi wykazać się udziałem w okresie ostatnich trzech lat (a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy– w tym okresie) w opracowaniu co najmniej czterech (4) miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, uchwalonych i opublikowanych w dzienniku urzędowym
województwa, obejmujących obszary miast, w tym dwóch (2) dla zabudowy śródmiejskiej
o powierzchni nie mniejszej niŜ 70 ha kaŜdy

Dysponuję / będę
dysponował

2.

/niewłaściwe skreślić/

3. specjalista w dziedzinie ochrony środowiska- osoba, która musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich
trzech lat (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie) co najmniej trzech (3) prognoz
oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
uchwalonych i opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa, obejmujących obszary miast, o powierzchni
nie mniejszej niŜ 70 ha kaŜdy
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Dysponuję / będę
dysponował

3.

/niewłaściwe skreślić/

4.

osoba uprawniona do wykonania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, posiadająca uprawnienia
rzeczoznawcy majątkowego, która musi wykazać się opracowaniem w okresie ostatnich trzech lat (a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie) co najmniej trzech (3) prognoz skutków finansowych dla
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, uchwalonych i opublikowanych w dzienniku
urzędowym województwa, obejmujących obszary miast o powierzchni nie mniejszej niŜ 70 ha kaŜdy.

Dysponuję / będę
dysponował

4.

/niewłaściwe skreślić/

UWAGA! NiezaleŜnie od wymienionych wyŜej specjalistów Wykonawca zapewni udział
specjalistów z innych branŜ, niezbędnych do wykonania projektu zmiany planu.
Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia;

Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Miejscowość ................................................. data .......................................

...................................................................
Podpis osoby – osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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