
Dodatek nr 5 do SIWZ

................................................................................................................................
(nazwa wykonawcy)

................................................................................................................................
(adres)

...............................................................    ..............................................................
                                                                        ( numer tel)                                                         (fax, e-mail)

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

1 2 3 4 5 6

Lp Nazwisko i imię
Zakres

wykonywanych
czynności

Posiadane kwalifikacje (zakres
uprawnień budowlanych)1 Dysponowanie osobą

Doświadczenie
zawodowe w latach w

kierowaniu
budową/robotami

budowlanymi,
sprawowaniu funkcji

inspektora nadzoru po
uzyskaniu uprawnień
budowlanych w danej

specjalności²

1

Kierownik
budowy
(branża

sanitarna)

 posiada:                                           
uprawnienia budowlane do 
…...............................  
w specjalności 
….......................................

dysponuję*
podstawa dysponowania osobą
- umowa o pracę*
- umowa zlecenie*
- inne (podać  jakie)* …………..:
…………...............



w zakresie ….....................
wydane dnia …........................... będę dysponował*

- zobowiązanie innego podmiotu*
- inne (podać  jakie)* …………..:
…………...............

2

Kierownik
robót

(branża
elektryczna)

 posiada:                                           
uprawnienia budowlane do 
…...............................  
w specjalności 
….......................................
w zakresie ….....................
wydane dnia …...........................

dysponuję*
podstawa dysponowania osobą
- umowa o pracę*
- umowa zlecenie*
- inne (podać  jakie)* …………..:
…………...............
będę dysponował*
- zobowiązanie innego podmiotu*
- inne (podać  jakie)* …………..:
…………...............

----------------------

3

Kierownik
robót (branża

drogowa)

posiada:                                            
uprawnienia budowlane do 
…...............................  
w specjalności 
….......................................
w zakresie ….....................
wydane dnia …...........................

dysponuję*
podstawa dysponowania osobą
- umowa o pracę*
- umowa zlecenie*
- inne (podać  jakie)* …………..:
…………...............
będę dysponował*
- zobowiązanie innego podmiotu*
- inne (podać  jakie)* …………..:
…………...............

----------------------

1 Wykonawca podając informacje na temat posiadanych kwalifikacji może  przepisać treść z posiadanych uprawnień budowlanych.
* niepotrzebne skreślić
² Wymóg wskazania informacji nt. doświadczenia dotyczy tylko osoby wskazanej do pełnienia funkcji    kierownika budowy (branża sanitarna)  

                    ...........................................                                                        ................................................
                            (miejscowość i data)      (podpis osób(-y) uprawnionej

       do składania oświadczenia 
                                             woli  w imieniu wykonawcy)


