
 

 

Numer rejestru: ……………………….                                              Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa wykonawcy ........................................................................................................... 

Adres wykonawcy ....................................................................................................... 

Numer telefonu ..............................Numer fax ........................................ 

 

Wykazujemy osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności będą 

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz przedstawiamy informacje na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, określone w Rozdziale 6 pkt. 1. ppkt. 3.2) SIWZ.: 

 

L.p. 
Imię i 

nazwisko  

 
Kwalifikacje 
zawodowe 

i doświadczenie 
(Nr uprawnień 

budowlanych oraz 
specjalność) 

 
 

Funkcja w realizacji 
zamówienia 

Podanie podstawy 
do dysponowania 
osobą wskazaną 

w kol. 2  
(należy wpisać podstawę 

dysponowania osobą, 
np.: umowa o pracę, 

umowa zlecenia, umowa 
o dzieło, zobowiązanie 
innych podmiotów do 

oddania osoby do 
dyspozycji wykonawcy) 

1  2  3  4  5  

1.     

Kierownik budowy - 

posiada uprawnienia  
do kierowania 

robotami bez 
ograniczeń  

TAK / NIE * 

 
Nr uprawnień: 

……………………………
…………………….. 

  

  

2.   

Kierownik robót 
sanitarnych -  

posiada uprawnienia 

do kierowania 
robotami bez 

ograniczeń 
TAK / NIE* 
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Nr uprawnień: 

……………………………
…………………….. 

 

3.   

Kierownik robót 
elektrycznych -  

posiada uprawnienia 
do kierowania 

robotami bez 
ograniczeń 

TAK / NIE* 

 
Nr uprawnień: 

……………………………
…………………….. 

 

 

[…]     

 
Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów, do Oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby 

wykonania zamówienia  
 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1)  osoby wskazane w powyższym wykazie posiadają wymagane uprawniania budowlane w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia na warunkach określonych w umowie oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadają aktualną przynależność do samorządu 

zawodowego (Izba Inżynierów Budownictwa)*, 

2)  polegamy na zasobach innego podmiotu na podstawie art. 26 ust. 2b oraz poświadczamy poprzez 

załączenie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji tych osób na 

potrzeby wykonania tego zamówienia* 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

      
……………………………………………………………… 

                /pieczęć i podpis  uprawniony przedstawiciel wykonawcy / 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Pouczenie: 

Wraz wypełnioną tabelą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jeden z poniższych dokumentów 

w odniesieniu do każdej z osób: 

1.  W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie nimi dysponował, tj.: musi 
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przedstawić pisemne (w oryginale), zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

2.  W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach fizycznych lub prowadzących samodzielną 

działalność gospodarczą należy dołączyć: 

 a) pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji 

w okresie korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia; 

 b) inny dokument (np.: umowa zlecenia, umowa o dzieło, z zastrzeżeniem, że z treści tych umów 

musi wynikać, że osoby, na których Wykonawca polega, będą pełniły określone funkcje w okresie 

korzystania z nich), wykazująca, że Wykonawca będzie dysponował ww. osobami w okresie 
korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, w kopii poświadczonej za zgodność 

w oryginale przez Wykonawcę. 

3.  W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę danej osoby na podstawie umowy o pracę 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dostarczy Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy, kopię umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i 

nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do 

ZUS.  

 W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów nastąpi sytuacja, o której mowa w art. 46 ust. 5 

pkt. 3 uPzp. W związku z powyższym Zamawiający zatrzyma wadium i na podstawie art. 94 ust. 3 
uPzp dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.  

 


