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Wzór 
 
 

Wykonawca: 

………………………………………………………………….................................                                                              
 /pieczęć firmowa/   

 

………………………………….…………………………………………………….... 
pełna nazwa/firma 
 

…………………….……………………………………………………………………. 
Adres: 
 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………… 

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji 

 

 

WYKAZ OSÓB 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Wykonanie ocieplenia stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego  w budynku 

Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach” 

 
Lp Imię i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe Zakres wykonywanych 

czynności 

Doświadczenie 

zawodowe   

(opisać zgodnie z sekcją 

V pkt 1.2. SIWZ) 

Podstawa 

dysponowania 

 

dysponowanie 

bezpośrednie**) 

/ 

dysponowanie 

pośrednie**) 

Specjalność i 

zakres uprawnień 

budowlanych  

Nr 

uprawnień  

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

    

Kierownik 

Budowy 

  

 

Oświadczam, że osoby wymienione w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia.  

 
**) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, i w kolumnie 7 wskaże inną niż „dysponowanie bezpośrednie” formę dysponowania - zobowiązany jest 

udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Z dysponowaniem bezpośrednim mamy do czynienia, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobami, na dysponowanie którymi Wykonawca się 
powołuje. Bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. może to być umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa przedwstępną, czy też z 

samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

 
Z pośrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mamy do czynienia, gdy osoby te udostępniane są Wykonawcy za 

pośrednictwem (i zgodą) podmiotu trzeciego. W takich przypadkach tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia jest, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób. 

 

 

            ...............................................                   .................................................................................... 
                                   miejscowość, data                                              podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 


