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Wykonawca: 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
(pełna nazwa firmy, adres) 
reprezentowany przez: 
………………………………………. 
………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko, 
podstawa do reprezentowania) 
 

WYKAZ OSÓB 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz  
z robotami budowlanymi, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, w systemie zaprojektuj i wybuduj" 

przedstawiam poniższy wykaz osób:  
 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe, 

wykształcenie, 
uprawnienie,                         
nr uprawnień 

Opis 
doświadczeni

a 
zawodowego 

Podstawa 
dysponowania 

1. 
Projektant w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

    

2. 
Projektant w specjalności 
architektonicznej 

    

3. 

Projektant w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych, 
elektroenergetycznych  
i teletechnicznych 

    

4. 

Projektant w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

    

5. Kierownik Budowy     

6. 
Kierownik robót w zakresie 
branży elektrycznej 

    

7. 
Kierownik robót w zakresie 
branży sanitarnej 

    

8. 

Osoba skierowana do 
bezpośredniej realizacji 
przedmiotu zamówienia (robót 
budowlanych), zatrudniona  
w oparciu o umowę o pracę 
(pełny etat) 

 
 
 

   

    

 
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie 
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub 
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
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zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy 
odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. 
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane  na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  
 
 
 
 
 
 

…………………, dnia …………………                                        ……….…………………….………………………………  
 (pieczątka imienna 

i podpis osoby upoważnionej) 
 
 

 
  


