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Załącznik nr 7  do SIWZ  

Wykaz osób 

 

………………………………… 

 (pieczęć wykonawcy) 

Pełna nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYKAZ OSÓB  

w przetargu nieograniczonym pn.: „[Subject]” - nr referencyjny:  MW/ZP/3/PN/2020 

Tabela 1 – kierownik budowy 

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie 
(wyższe techniczne 
kierunek 
budownictwo)  
(nazwa uczelni / 
data ukończenia) 

Uprawnienia 
budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi o 
specjalności 
konstrukcyjno-
budowlanej bez 
ograniczeń (nazwa 
podmiotu 
wydającego 
uprawnienie, numer 
uprawnienia, data 
wydania 
dd/mm/rrrr) 

Co najmniej 3 letnie 
doświadczenie budowlane 
(nabyte po uzyskaniu 
uprawnień budowlanych 
do kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń) w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy 
nad robotami 
prowadzonymi przy 
zabytkach nieruchomych  
wpisanych do ewidencji 
zabytków, rejestru 
zabytków lub inwentarza 
muzeum będącego 
instytucja kultury 
(podać okresy realizacji) 

Doświadczenie w 
pełnieniu funkcji 
kierownika budowy 
nad realizacja robót 
budowlanych, tj. pełnił 
funkcje kierownika 
robót budowlanych 
podczas co najmniej 
dwóch inwestycji 
budowlanych  o 
wartości nie mniejszej 
niż ……………………. zl 
brutto w budynku 
wpisanym do ewidencji 
zabytków, rejestru 
zabytków o funkcji 
muzealnej 

Przynależność do 
właściwej izby 
samorządu 
zawodowego 
(legitymuje się 
aktualnym 
zaświadczeniem o 
przynależności do 
właściwej 
Okręgowej Izby 
Inżynierów 
Budownictwa). 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą:  
umowa o pracę⃰   
/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰   

1.   

 

     umowa o pracę 
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/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰   

 

 

Tabela 2 – kierownik robót instalacji sanitarnych 

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie 
(wyższe techniczne 
kierunek 
budownictwo)  
(nazwa uczelni / 
data ukończenia) 

Uprawnienia 
budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi  w 
specjalności 
instalacyjnej w  
zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
cieplnych bez 
ograniczeń (nazwa 
podmiotu 
wydającego 
uprawnienie, numer 
uprawnienia, data 
wydania 
dd/mm/rrrr) 

Co najmniej 3 letnie 
doświadczenie budowlane 
(nabyte po uzyskaniu 
uprawnień budowlanych 
do kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych) w pełnieniu 
funkcji kierownika robót w 
specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych) 
podczas co najmniej jednej 
inwestycji budowlanej; 
 (podać okresy realizacji) 

 Doświadczenie w 
pełnieniu funkcji 
kierownika robót w  
specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, tj. 
pełnił funkcje 
kierownika robót 
instalacji sanitarnych 
podczas co najmniej 
jednej inwestycji 
budowlanej  o wartości 
nie mniejszej niż 
………………………. zł 
brutto.   
 

Przynależność do 
właściwej izby 
samorządu 
zawodowego 
(legitymuje się 
aktualnym 
zaświadczeniem o 
przynależności do 
właściwej 
Okręgowej Izby 
Inżynierów 
Budownictwa). 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą:  
umowa o pracę⃰   
/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰   

1.        umowa o pracę 
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/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰   

 

 

Tabela 3 – kierownik robót instalacji elektrycznych 

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie 
(wyższe techniczne 
kierunek 
budownictwo)  
(nazwa uczelni / 
data ukończenia) 

Uprawnienia 
budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w 
specjalności    sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych; 
 bez ograniczeń (nazwa 
podmiotu wydającego 
uprawnienie, numer 
uprawnienia, data 
wydania dd/mm/rrrr) 

Co najmniej 3 letnie 
doświadczenie budowlane 
(nabyte po uzyskaniu 
uprawnień budowlanych 
do kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych ) w 
pełnieniu funkcji 
kierownika robót w 
specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych)  
podczas co najmniej 

 Doświadczenie w 
pełnieniu funkcji 
kierownika robót w  
specjalności 
instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, tj. 
pełnił funkcje 
kierownika robót 
instalacji sanitarnych 
podczas co najmniej 
jednej inwestycji 
budowlanej  o wartości 
nie mniejszej niż 
………………………. zł 
brutto.   
 

Przynależność do 
właściwej izby 
samorządu 
zawodowego 
(legitymuje się 
aktualnym 
zaświadczeniem o 
przynależności do 
właściwej 
Okręgowej Izby 
Inżynierów 
Budownictwa). 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą:  
umowa o pracę⃰   
/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰   
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jednej inwestycji 
budowlanej; 
 (podać okresy realizacji / 
nazwy inwestycji) 

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰   

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

...………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                        data oraz podpis 

                                                                                                    upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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