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ZAŁĄCZNIK nr 5 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej Wików Nowy-Polesie Nowe gm. Leoncin ". 

Zamówienie nr GK341/PN/05/2010 
 

Przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 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: 

 
Funkcja 

 
Wymagania dla danej funkcji 

 
Nazwisko i imię 

Posiadane 
uprawnienia 
budowlane 

(Należy podać: rodzaj, numer,  

rok wydania, nazwę organu 
wydającego posiadane 

uprawnienia) 

Nazwa 
Wykonawcy 

(podmiotu), który 
dysponuje 

wskazaną osobą 

kierownik 
budowy 

Uprawnienia budowlane upoważniające do 
wykonywania samodzielnej funkcji 

kierownika budowy i robót w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacyjnych 

   

kierownik 
robót 

Uprawnienia do kierowania robotami w 
zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia w specjalności elektrycznej, 
będącym członkiem właściwej izby 

samorządu zawodowego 

   

kierownik 
robót 

posiadającym uprawnienia do kierowania 
robotami w zakresie zgodnym z 

przedmiotem zamówienia w specjalności 
drogowej, będącym członkiem właściwej 

izby samorządu zawodowego 

   

kierownik 
robót 

posiadającym uprawnienia do kierowania 
robotami w zakresie zgodnym z 

przedmiotem zamówienia w specjalności 
melioracyjnej, będącym członkiem 

właściwej izby samorządu zawodowego 

   

 
Oświadczam, że wskazane powyżej osoby posiadają wymagane uprawnienia. 
 
Upełnomocniony przedstawiciel 
 
 
.................................................... 
           ( podpis i pieczęć )     Data : .......................................... 
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W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu na zasadach 
określonych w art. 26 ust 2b ustawy  do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do 
dyspozycji tych osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją czy podmiot ten będzie brał udział 
w realizacji części zamówienia. 1 
 

                                                 
1
 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 


