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(Pieczęć wykonawcy)

WYKAZ  PERSONELU  I OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA, 
ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego 
„Budowy windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”

Przedstawiam/my:
Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych 
za 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 
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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W wykazie osób należy wskazać minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnej 
funkcji  technicznej  w  budownictwie  polegającej  na  kierowaniu  budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w 
specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz  instalacyjnej  w  zakresie  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych  oraz  w specjalności  elektrycznej  w zakresie  montażu  dźwigu.  Wykonawca  winien 
podać  dodatkowo:  sposób  stwierdzenia  posiadania  uprawnień  (decyzja/zaświadczenie),  organ  wydający 
uprawnienia (wydane przez), datę nadania uprawnień oraz zakres uprawnień.
* W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą  
należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie". Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  
ustawy Pzp - tj. gdy wskazana osoba jest udostępniona przez inny podmiot (podmiot  trzeci) - należy wpisać „dysponowanie pośrednie"  
i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał).

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam , ze osoby wymienione w powyższym wykazie spełniają wszystkie warunki,  określone przepisami 
prawa  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia  do  pełnienia  funkcji  kierownika  robót  budowlanych  i posiadają 
uprawnienia niezbędne do kierowania robotami, wymagane przez Zamawiającego oraz są zrzeszone we właściwej 
izbie samorządu zawodowego.

                                                                Podpisano:

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
lub imienna pieczątka + podpis)


