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Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu 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, potwierdzających spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 

5.2.3.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: 

 

 

Adres wykonawcy składającego ofertę: 

 

 

tel. faks 

 

e-mail: 

 

 

Nazwisko  

i Imię 

Funkcja w 

realizacji 

zamówienia 

- 

stanowisko 

Kwalifikacje, posiadane uprawnienia, doświadczenie  
(Numer uprawnień budowlanych wraz z ich szczegółowym zakresem, data wydania 
uprawnień, nazwa organu, który je wydał lub kopia uprawnień; nr certyfikatu dla 
personelu – uprawnienia f-gazy, data wydania uprawnień, nazwa organu, który je 

wydał lub kopia uprawnień) 

Podstawa do dysponowania 

tymi osobami (1) 

(należy wpisać podstawę 
dysponowania osobą, np.: umowa o 

pracę, umowa zlecenie, umowa o 

dzieło, zobowiązanie innych 
podmiotów do oddania osoby do 

dyspozycji wykonawcy) 

1 2 3 4 
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(1) - należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto, jeżeli 

wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika nr 6 

"Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone 

w punkcie 5.2.3.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia" musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać spełnianie warunku, określonego 

w punkcie 5.2.3.2 SIWZ odpowiednio wg. danej części. 
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Podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

 

 


