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Załącznik nr 3 do UMOWY Nr RG.272.3.2018 

(pieczęć Wykonawcy/Podwykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY
O ZATRUDNIENIU NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB
WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI

ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy: ................................................................................................................................

Adres Wykonawcy/Podwykonawcy: ..................................................................................................................................

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z  późn.  zm.) w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień”, Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę [w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108)] - Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności pod kierownictwem
innej osoby w trakcie i w zakresie realizacji  zamówienia -  niniejszym oświadczam,  że zatrudniam na podstawie
umowy o pracę osoby wskazane poniżej wykonujących n/w czynności pod kierownictwem innej osoby w trakcie
i w zakresie realizacji  zamówienia, za wyjątkiem osób, które wykonują prace zgodnie z art. 12 ustawy  –   Prawo
Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania Zamawiającego w błąd.

............................................., dnia ......................                     …...……………………………………………
            (miejscowość)                                                                                 (czytelny podpis lub imienna pieczęć i podpis Wykonawcy
                                                                                                                                              lub Pełnomocnika Wykonawcy)
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