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             Załącznik nr 6 do SIWZ,  Nr: ZP.271.12.2015 
 

WYKAZ OSÓB 
KTÓRE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Ubiegając się o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Budowa odcinka kanalizacji 
sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i 
Karczówek w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków i przyłączy do granicy 
nieruchomości, realizowana w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na 
terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 
Sygnatura postępowania: ZP.271.12.2015, w celu wykazania spełniania warunków opisanych w 
punkcie 6.1. pkt 4) SIWZ oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy 
następujące osoby:  
 

a) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wskazaną do pełnienia funkcji 

Kierownika budowy: 

Lp. Imi ę i nazwisko osoby, 
która będzie pełnić funkcj ę 

Kierownika budowy 
 

Opis posiadanych kwalifikacji  – należy 
podać informacje w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełnienia warunku, o którym 
mowa w punkcie 6.1. pkt 4) SIWZ 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą przez 
Wykonawcę składającego 

ofertę: 
(1) (2) (3) (4) 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonawca oświadcza, że wskazana 
osoba: 
1) posiada uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń:                
TAK / NIE *) 
 
2) jest aktualnie wpisana na listę 
członków właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego:       
TAK / NIE *)    

 
 
 
 
Polegam na własnym 
potencjale*   

/ 
Polegam na potencjale 
innego podmiotu*  

*) niewłaściwe skreślić 
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b) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 

(1) (2) (3) (4) 
Lp. Imi ę i nazwisko osoby 

 
Opis posiadanych kwalifikacji  – należy 

podać informacje w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku, o którym 

mowa w punkcie 6.1. pkt 4) SIWZ 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą przez 
Wykonawcę składającego 

ofertę: 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonawca oświadcza, że wskazana 
osoba: 
 
1) posiada uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych:   
TAK / NIE *) 
 
2) jest aktualnie wpisana na listę 
członków właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego:       
TAK / NIE *)     

 
 
 
 
Polegam na własnym 
potencjale*   

/ 
Polegam na potencjale 
innego podmiotu*  

*) niewłaściwe skreślić 
Uwaga I: Wykonawca może załączyć kserokopię uprawnień, poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną. 
 
Uwaga II: w przypadku zaznaczenia „Polegam na potencjale innego podmiotu”, Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. Przedmiotowy dokument należy złożyć w oryginale. 
 
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na 
zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu 
oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy  wykonywaniu 
zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
............................................, ..................... r. 
 Miejscowość  data 
 

…………………………..…………………………………….. 
Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej/-ych do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 

Pożądany czytelny podpis albo podpis skrócony i pieczątka 
z imieniem i nazwiskiem 


