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     Załącznik nr 5 do SIWZ 

Nr postępowania: A.261-41/2020 

 

………………………………………………………..    
 (pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

 Wykonawców w przypadku oferty wspólnej) 

 

WYKAZ 
pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacja o podstawie 

do dysponowania tymi osobami. 

Lp. Imię  

i Nazwisko 

 

Planowana 

funkcja przy 

realizacji 

zamówienia 

Kwalifikacje 

zawodowe, 

uprawnienia 

 

Doświadczenie  

(w latach) 

Podstawa 

dysponowan

ia tymi 

osobami (np. 

umowa o 

pracę, 

umowa 

zlecenie) 

Nr 

uprawnień 

1.  Kierownik 

budowy 

 

Uprawnienia do 

kierowania robotami 

budowlanymi  

w specjalności 

konstrukcyjno – 

budowlanej bez 

ograniczeń,  

przynależność do 

właściwej Izby 

Inżynierów 

Budownictwa  

Co najmniej dwuletnie 

doświadczenie 

zawodowe na 

stanowisku kierownika 

budowy 

  

2.  Kierownik 

robót 

elektrycznych 

 

Uprawnienia do 

kierowania robotami 

budowlanymi  

w specjalności 

instalacyjnej w 

zakresie instalacji 

urządzeń  

elektrycznych 

i 

elektroenergetycznych 

bez ograniczeń,  

przynależność do 

właściwej Izby 

Inżynierów 

Budownictwa 

Co najmniej dwuletnie 

doświadczenie 

zawodowe  

w kierowaniu  

robotami budowlanymi  

w zakresie instalacji 

urządzeń  

elektrycznych  

i 

elektroenergetycznych 

bez ograniczeń 

  

3. 

 
 Kierownik 

robót 

sanitarnych 

Uprawnienia do 

kierowania robotami 

budowlanymi  

w specjalności 

instalacyjnej  

w zakresie sieci, 

urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych  

i wodociągowych  

i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń,  

Co najmniej dwuletnie 

doświadczenie 

zawodowe w 

kierowaniu robotami 

budowlanymi  

w zakresie sieci, 

urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych  

i wodociągowych  

i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń,   
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UWAGA: Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem 

spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych do 

poszczególnych funkcji. 

 

Oświadczamy, że wyżej wymienione osoby pełniące funkcje kierownicze posiadają odpowiednie 

uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności niezbędnej do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 

........................ 
Miejscowość, data  

 

            …....………………………… 
Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

ZATWIERDZAM wzór dokumentu: 

Kierownik Zamawiającego 
 

przynależność do 

właściwej Izby 

Inżynierów 

Budownictwa 
4.  

 

     

5.  

 

     


