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                                                              - WZÓR - 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Nadbudowa tarasu 
budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach”. 
        

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 posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

 

(*) Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie 
spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował:  

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 
równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, 

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji                                 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, 

c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji                                 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, w tym wydane na 
podstawie wcześniejszych przepisów. 

 

Zamawiający dopuszcza wykazanie mniejszej ilości osób, których łączny zakres 

uprawnień będzie obejmować wszystkie ww. specjalności. 
 

 Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez                                              
to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca                   
 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) jak również odpowiadające im ważne 
uprawnienia budo wlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz 
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia                   
22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
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Lp.:  
Imię                           

i nazwisko: 

 
Wykształcenie                               

i kwalifikacje zawodowe      
(należy podać                                

w szczególności: 
wykształcenie oraz rodzaj 
posiadanych uprawnień 

budowlanych, nazwę 
podmiotu wydającego 
uprawnienia, numer 

uprawnień oraz datę ich 
wydania): 

                                                                       

 
Doświadczenie:  Zakres 

wykonywanych 
czynności: 

Informacja                
o podstawie  

do 
dysponowania 

osobą(**): 

   1 2 3 4 5 6 
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i nazwisko: 

 
Wykształcenie                               

i kwalifikacje zawodowe      
(należy podać                                

w szczególności: 
wykształcenie oraz rodzaj 
posiadanych uprawnień 

budowlanych, nazwę 
podmiotu wydającego 
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Doświadczenie:  Zakres 

wykonywanych 
czynności: 
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o podstawie  

do 
dysponowania 

osobą(**): 

 
 
 
 
 

3 
(***) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
................................................................ 

                                                                         (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 tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
(***) - W przypadku wykazania większej ilości osób, wiersz należy wykorzystać tyle razy ile jest to konieczne. 

 

 


