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                                                               - WZÓR -

Dotyczy  przetargu  nieograniczonego  dla  zamówienia  pn.:  „Sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny  dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1”  w  obszarze  położonym 
w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii  kolejowej w granicach  
obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk (Zadanie Nr 1) oraz  sporządzenie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części  terenu górniczego  
„Dębieńsko 1” (Zadanie Nr 2)” .

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności 
odpowiedzialnych  za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

..........................................
(miejscowość i data) 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ...............................................................................................

................................................................................................................................................
NIP ..................................................................
tel.....................................................................
fax....................................................................

Wykaz osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

(*)  Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli  
Wykonawca będzie dysponował  co najmniej jedną osobą, która  jest uprawniona do sporządzania  
projektu  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego oraz  zmiany  miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) tj.: 

1) nabyła uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy 
z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.)
lub
2)  nabyła uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.)
lub
3)  posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650)
lub
4)  posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub 
gospodarki przestrzennej
lub
5) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz 
ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub 
gospodarki przestrzennej
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lub
6)  jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który nabył kwalifikacje zawodowe do 
projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali 
lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5

a także samodzielnie projektowała przestrzeń  lub kierowała zespołem prowadzącym projektowanie 
przestrzeni  w  ramach  opracowywania  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  
przestrzennego lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Lp.:
Imię i nazwisko: Wykształcenie/

kwalifikacje zawodowe: 
Doświadczenie:  Zakres 

wykonywa
nych 

czynności:

Informacja 
o podstawie 

do 
dysponowan
ia osobą(**):

   1 1 2 3 4 5

1
(***)

Pan/Pani  .................................................   samodzielnie  projektował/a  przestrzeń  (****) kierował/a  zespołem 
prowadzącym projektowanie przestrzeni (****), w ramach opracowywania: 

   a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (****),  
b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (****).

................................................................
                                                                         (podpis upoważnionego  

                                                                                          przedstawiciela Wykonawcy)  

(*)  - Zapis zamieszczony w celach informacyjnych.
(**) - Uwaga: Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
(***) - W przypadku wykazania większej ilości osób, wiersz należy wykorzystać tyle razy ile jest to konieczne.
(****) - Niepotrzebne skreślić.

2


	Załącznik Nr 6

