
ZAŁĄCZNIK NR 4b 
 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

 

 

Wykaz osób 

 
w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj.: 

 

„dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, t.j.: 

W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na ………………………, powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.: 

a) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym 

w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, 

 

Do wykonania zamówienia skierowane zostaną następujące osoby: 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Wykształcenie 

Kwalifikacje 

zawodowe - 

posiadanie 

uprawnień 

budowlanych 

Doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia 

(potwierdzenie spełnienia 

warunków pkt. 8.2.2. SIWZ) 

Zakres wykonywanych 

czynności 

Dostępność 

własna 

oddany do 

dyspozycji przez 

inny podmiot 

(nazwa podmiotu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

 

………………………………lat 

 

(wskazać okres pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej 

w budownictwie) 

 

Kierownik budowy 

posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-

  



budowlanej 

 

 

 
* wypełnić tylko w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów 

W przypadku wypełnienia kolumny nr 8 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami wymienionymi w tej kolumnie na potrzeby 

wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (załącznik nr 6 do SIWZ ) do oddania mu do dyspozycji wymienionych 

osób.  

 

Oświadczam, że wskazane osoby posiadają wymagane w SIWZ uprawnienia i kwalifikacje.  

 

.................................., dnia ................... 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 

26 ust. 2f ustawy Pzp 

 


