
ZAŁĄCZNIK NR A-7 do SIWZ 
 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy lub pieczęć 

WYKAZ OSÓB 

 

Składany w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku 
szkoły w Żelaznej Górze na Środowiskowy Dom Samopomocy” realizowanego w systemie „zaprojektuj i zbuduj” 
 

w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.  

Lp. 
IMIĘ 

I NAZWISKO 
FUNKCJA  

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

Rodzaj i numer uprawnień 

budowlanych / data otrzymania 

oraz nazwa organu wydającego, nr 

członkowski stosownej izby 

zawodowej 

WYKSZTAŁCENIE 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (*) 

liczba lat od uzyskania upr. bud.  

+ dla  koordynatora kontraktu,  

k-ka budowy i projektanta branży 

architektonicznej  

 informacje dod. wymagane SIWZ  

Dostępność (podstawa do 
dysponowania)**  

własna*** /  

oddana do dyspozycji przez inny 

podmiot**** 

1 2 3 4 5 6 7 
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własna*** / 

oddana do dyspozycji przez 

inny podmiot**** 

 

2 

      

własna*** / 

oddana do dyspozycji przez 

inny podmiot**** 

3 

      

własna*** / 

oddana do dyspozycji przez 

inny podmiot**** 

4 

      

własna*** / 

oddana do dyspozycji przez 

inny podmiot**** 

5 

 

      

własna*** / 

oddana do dyspozycji przez 

inny podmiot**** 



6 

      

własna*** / 

oddana do dyspozycji przez 

inny podmiot**** 

7 

      

własna*** / 

oddana do dyspozycji przez 

inny podmiot**** 

8 

      

własna*** / 

oddana do dyspozycji przez 

inny podmiot**** 

 

* UWAGA! W kol. 6 podać liczbę lat od uzyskania uprawnień budowlanych a dodatkowo: 
- dla osoby przewidzianej jako koordynator kontraktu podać doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora kontraktu lub kierownika budowy - przy realizacji co najmniej jednej (1) 

inwestycji budowlanej polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturze minimum 3500 m3 
- dla osoby przewidzianej jako projektant branży architektonicznej podać doświadczenie w projektowaniu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy minimum jednego (1) obiektu 

budowlanego o kubaturze minimum 3500 m3  

- dla osoby przewidzianej  jako kierownik budowy podać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej (1) inwestycji budowlanej polegających na 
budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturze minimum 3500 m3 

**UWAGA! W kol. 7 niewłaściwe skreślić  

*** UWAGA! Z dysponowaniem własnym mamy do czynienia wówczas, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia 
jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) W ykonawca się powołuje. Bez znaczenia jest tutaj charakter prawny 
takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową zlecenie, umową przedwstępną czy też z samo zatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.   

**** UWAGA! W przypadku wskazania dostępność innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował osobami wskazanymi przez okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji wymienionych osób.  
 
 

 
 

            PODPISANO 
 

 

…………………………………………………                                            ……………………………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, data     imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej / osób   uprawnionych do reprezentowania wykonawcy / wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 


