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Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków 
 

Wykonawca:  
…………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………..………………… 
(pełna nazwa  i adres podmiotu) 

 
…………………………………………………………….……........ 
Numer NIP lub PESEL (w przypadku osób fizycznych) 

 

……………………………………………………………………..……….. 
(Imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie oświetlenia i remont fasad 
zewnętrznych oraz holu głównego budynku Pawilonu Wystawowo - Informacyjnego „WYSPIAŃSKI 2000” nr 
sprawy: DP-271-1/2021 

 
WYKAZ OSÓB  

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. 

 

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu z treści wykazu musi wynikać, że Wykonawca 
dysponuje:  

1) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, która będzie kierować robotami budowlanymi 
i posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń przewidziane Prawem Budowlanym w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, a także jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego 

2) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także wpisaną na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego  

 

KIEROWNIK BUDOWY: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Podstawa do dysponowania*: …………………………………………………………………………………………….………………… 

Wskazana osoba posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego ………………………….. 

(wskazać nr uprawnień) wydane przez …………………………………………………………….……………. w dniu ……………………… 

Wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: 

□  TAK 

□  NIE 

(Wskazać i zaznaczyć odpowiednie)  

 

KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Podstawa do dysponowania*: …………………………………………………………………………………………….………………… 
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Wskazana osoba posiada uprawnienia  budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

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

………………………….. (wskazać nr uprawnień), wydane przez ………………………………………. w dniu ……………………… 

Wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: 

□  TAK 

□  NIE 

(Wskazać i zaznaczyć odpowiednie)  

 

Pouczenie:  

* - Podstawą dysponowania:  

1) pośredniego rozstrzyga więź prawna istniejąca pomiędzy Wykonawcą, a Podmiotem trzecim (dysponujący osobami 
na które Wykonawca się powołuje) w szczególności dotycząca:  

- umowy przedwstępnej,  
- umowy o podwykonawstwo,  
- umowy o współpracy,  
- porozumienia pomiędzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonywania pracy u 

wykonawcy itd.). 
 

2) bezpośredniego jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a Osobą (osobami), na 
dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Może być to w szczególności: 

- umowa o pracę, 
- umowa o świadczenie usług,  
- umowa przedwstępna lub samozatrudnienie osoby samodzielnie prowadzącej działalność gospodarczą 

itd.) 

 
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – 
dysponowanie pośrednie - zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nim dysponował tj. musi przedstawić 
na etapie składania ofert:  

• zobowiązanie tych podmiotów w postaci elektronicznej (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez podmiot udostępniający) do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia (wg. załącznika nr 7 do SWZ); 

• inny podmiotowy środek dowodowy w postaci elektronicznej potwierdzający, że Wykonawca będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (np. umowa przedwstępna, umowa o 
podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o delegowaniu 
pracowników w celu wykonywania pracy u wykonawcy itd.) wskazujący, że Wykonawca będzie 
dysponował wymienionymi osobami w okresie korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego 
zamówienia 

UWAGA! Z treści wymienionych zobowiązań i umów musi wynikać, że osoby, na których Wykonawca polega, będą pełniły 
określone funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.  

Zgodnie z art. 297 § 1 k.k kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną 
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki 
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z 
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, 
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 
……………….......………………… 
(miejscowość, data) 
            
       ……………………………….…………… 

(podpis osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


