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Wykaz osób,  
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

 
 
 
 

Lp.  

Imię i nazwisko 

 

 
Zakres czynności  

w ramach zamówienia 

 
Posiadane uprawnienia 

 
Wykształcenie 

 
Podstawa dysponowania 

wskazaną osobą 

 

1.  Pełnienie funkcji kierownika 
budowy 

 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń 

 
tak/nie* 

 Dysponuję w sposób:  
……………………………………
…………………………………… 
………………………………….... 
(wskazać podstawę dysponowania,  
np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło, samozatrudnienie się 
osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, porozumienie 
pomiędzy pracodawcami  
o oddelegowania pracowników, itp.) 

2.  Kierowanie robotami 
budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności   
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych bez ograniczeń  

 
tak/nie* 

 

 Dysponuję w sposób: 
……………………………………
…………………………………… 
…………………………………… 

(wskazać podstawę dysponowania,  
np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło, samozatrudnienie się 

osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, porozumienie 

pomiędzy pracodawcami  
o oddelegowania pracowników, itp.) 

3. 

 

 

 Kierowanie robotami 
budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych  

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  
 

tak/nie* 

 Dysponuję w sposób: 
……………………………………
…………………………………… 
…………………………………… 

(wskazać podstawę dysponowania,  
np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
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i elektroenergetycznych   umowa o dzieło, samozatrudnienie się 
osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą, porozumienie 
pomiędzy pracodawcami  

o oddelegowania pracowników, itp.) 

*Niewłaściwe skreślić 

Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby którymi dysponuje  w sposób pośredni dołącza zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
Sposób bezpośredni - tzw. dysponowanie bezpośrednie jest rozumiane jako stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a  wyżej wskazanymi osobami. Zobowiązanie może wynikać  
z różnych stosunków prawnych łączących osobę z Wykonawcą np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W przypadku 
dysponowania bezpośredniego nie dołącza się do oferty w szczególności zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji osoby na potrzeby wykonania zamówienia. 
Sposób pośredni - tzw. dysponowanie pośrednie jest rozumiane jako stosunek prawny istniejący pomiędzy Wykonawcą a  podmiotem udostępniającym zasoby. Zobowiązanie może wynikać z różnych 
stosunków prawnych, np. umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o oddelegowania pracowników. 

 

 

data …………………………………..                                    ………………………………………………….. 

podpis osoby / osób uprawnionych 
do występowania w imieniu Wykonawcy 

 


