
   

 

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają 
wymagane uprawnienia 

 

Na: Budowa instalacji kogeneracyjnej 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  7/ZP/JRP/2022 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. 
ul. Czempińska 2 
64 – 000 Kościan 
 

2. WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby posiadające wymagane kwalifikacje 

zawodowe oraz posiadające wymagane uprawnienia: 
 

L.p. 
Imię i 

nazwisko 
Funkcja 

Podstawa 
Wykonawcy do 
dysponowania 

daną osobą 

Doświadczenie 
zawodowe (opis 
potwierdzający 

spełnienia wymagań 
– m.in. zamawiający,  

rodzaj robót, 
funkcja, czas 

trwania budowy) 

Kwalifikacje zawodowe 

1  Kierownik budowy 

  posiada: 

co najmniej 5 – letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy, w tym w realizacji co najmniej 1 

roboty polegającą na budowie, instalacji 

kogeneracyjnej oraz uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

2  

Kierownik robót 
konstrukcyjn-
budowlanych 

  posiada: 

co najmniej 5 – letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika robót 



   

 

 

 

 
 
7/ZP/JRP/2022 – Budowa instalacji kogeneracyjnej 

L.p. 
Imię i 

nazwisko 
Funkcja 

Podstawa 
Wykonawcy do 
dysponowania 

daną osobą 

Doświadczenie 
zawodowe (opis 
potwierdzający 

spełnienia wymagań 
– m.in. zamawiający,  

rodzaj robót, 
funkcja, czas 

trwania budowy) 

Kwalifikacje zawodowe 

konstrukcyjno - budowlanych, oraz 

uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno 

– budowalnej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

3  

Kierownik robót 
elektrycznych i 

AKPiA 

  posiada: co najmniej roczne (1 rok) 

doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika robót elektrycznych, w tym w 

realizacji co najmniej 1 roboty polegającej na 

budowie polegającej na budowie instalacji 

kogeneracyjnej  oraz uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, 

 

UWAGA – WYKONAWCA wypełnia tylko kolumny: „Imię i nazwisko”, „Podstawa Wykonawcy do dysponowania 
daną osobą”, „Doświadczenie zawodowe”. 

 

Zgodnie z art. 118 Pzp oraz zapisami IDW (pkt  9.3):  
„Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawny. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”PODPIS(Y): 

 

 

 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość 
i data 

 
 
 

    


