
     Załącznik nr  7 do siwz 

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

pieczęć, nazwa i dokładny adres  wykonawcy/ wykonawców 

W Y K A Z  O S Ó B ,   

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z opisem siwz 

oraz  

O Ś W I A D C Z E N I E , 

 że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  

Lp. 

Informacja o podstawie do dysponowania daną osobą  

Imię i nazwisko osoby,                      

 którą Wykonawca dysponuje  

(dysponowanie bezpośrednie) *  

Imię i nazwisko osoby,                   

 którą Wykonawca będzie dysponował  

(dysponowanie pośrednie) ** 

1 2 3 
Warunek:  Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.   wskaże                              

co najmniej jedną osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji  w budownictwie     w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. tj. w specjalności: 

1. konstrukcyjno - budowlanej  – co najmniej jedna osoba 

1 Imię i nazwisko:…………………………………………. Imię i nazwisko:…………………………………………. 

2.  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                                          
i  elektroenergetycznych   – co najmniej jedna osoba 

2 Imię i nazwisko:…………………………………………. Imię i nazwisko:…………………………………………. 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że osoba/y wskazane w powyższym wykazie posiada/ją 

wymagane uprawnienia  w zakresie określonym przez Zamawiającego w siwz dla 

przedmiotowego zamówienia . 

* dysponowanie bezpośrednie – oznacza sytuację, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą (osobami), na 

dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przykładowo może to być: umowa o pracę, umowa o świadczenie usług, 
umowa przedwstępna, czy też z samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd. 

** dysponowanie pośrednie – oznacza sytuację, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powołuje się na osoby zdolne do 

wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami podmiotu trzeciego niezbędnymi do 

realizacji zamówienia (zasobami osobowymi podmiotu trzeciego), w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia.       

Wymagana forma dokumentu - oryginał 

                                    ………………………………………                                                                                             
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy/ców 



     

 


