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Załącznik nr 6  do SIWZ
Załącznik nr 5 do umowy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Lp. Rodzaj 

specjalności

Imię i 
nazwisko 

osoby, która 
będzie pełnić 

funkcje 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
osobą (należy 

wpisać podstawę 
do dysponowania 

np. umowa o prace, 
umowa zlecenia, 
umowa o dzieło, 

zobowiązanie 
innych podmiotów 
od oddania osoby 

do dyspozycji 
wykonawcy*

Informacja na 
temat kwalifikacji 

zawodowych, 
wykształcenia 

niezbędnego do 
wykonania 

zamówienia a 
także zakresu 

wykonywanych 
czynności

Informacja na 
temat 

doświadczenia 
zawodowego, 

potwierdzająceg
o spełnianie 

warunku IV.1.3 
SIWZ

Numer 
uprawnień, data 

ich wydania, 
szczegółowy 

zakres 
uprawnień, 

nazwa organu 
który je wydał

1. Konstrukcyjno - 
budowlane 
(Potwierdzenie 
warunku IV.1.3 
SIWZ)

*Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował tj.  
musi przedstawić pisemne, tzn.  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych 
osób na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

Podmiot,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów  zgodnie  z  powyższymi  zapisami, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku osób fizycznych lub prowadzących samodzielną działalność gospodarczą należy 
do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w 
okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.
Z  treści  ww.  zobowiązania  musi  wynikać,  że  osoby  wskazane  w  „wykazie  osób”  będą  pełniły 
określone funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
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W przypadku zatrudnienia przez wykonawcę danej osoby na podstawie umowy o pracę należy w 
kolumnie 4  „wykazu osób” wpisać „umowa o pracę” W takiej sytuacji wykonawca nie musi tego 
faktu potwierdzać żadnym dodatkowym dokumentem

W  związku  z  ubieganiem  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  publicznego 
oświadczam,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  posiadają 
wymagane uprawnienia.

.................................................... dnia ...................

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

Podpis/y osoby/ osób uprawnionych

2


