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           pieczątka Wykonawcy     

 

 

Wykaz osób 

  (zgodnie z wymaganiami SIWZ – rozdz. VI. ust. 5 pkt 1 w zw. z rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b) 

Lp. Rodzaj specjalności 
Imię i nazwisko osoby pełniącej 
samodzielną funkcję techniczną 

Opis uprawnień 
1
: 

(nr uprawnień, data ich wydania, zakres uprawnień, nazwa organu 
wydającego) 

Podstawa dysponowania: 
 

dysponuję/ będę dysponował 
2
 

1 

Projektant 
 posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania w 
specjalności architektonicznej 

bez ograniczeń 

 

  

2 

Projektant 
 posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno-
budowlanej  bez ograniczeń   

 

  



 

 

3 

Projektant 
 posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń 

 

  

4 

Projektant 
 posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych  bez 
ograniczeń 

 

  

5 

Projektant 
 posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych 

 

  

6 

Projektant 
 posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania w 
specjalności drogowej bez 

ograniczeń   

 

  



 

 

7 

kierownik budowy 
posiadający  uprawnienia 

budowlane  do kierowania 
robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń 

 

  

8 

kierownik robót 
 posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń   

 

  

9 

kierownik robót 
 posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń 

 

  

10 

kierownik robót 
 posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez 
ograniczeń 

 

  



 

 

 

1
 określając wymogi dla osoby sprawującej samodzielną funkcję techniczną w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza odpowiadające mu uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo budowlane (t.  j. -  Dz. U. 2016 r. poz. 290) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 
2008 r. nr 63, poz. 394). 
 
2
 Podstawa dysponowania:  

„dysponuję” – oznacza dysponowanie bezpośrednie – na podstawie zawartej umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, 
„będę dysponował” – oznacza dysponowanie pośrednie – w postaci zasobu innego podmiotu. W takim przypadku do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu  udostępniającego wykazaną  osobę  
 

Oświadczam, że wyżej wykazana osoba posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia1.  

 
 
 
 
 
………………………..…dnia,……………………………..…….. r.                                        ……................................................... 

               (podpis  Wykonawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela) 

 

11 

kierownik robót 
 posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych 

 

  

12 

kierownik robót 
 posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej bez 

ograniczeń   

 

  


