
                                                        ZAŁĄCZNIK NR 4 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB NA KTÓRYCH BĘDZIE POLEGAŁ WYKONAWCA 
Nazwa wykonawcy : ............................................................................................................................................. 

Adres wykonawcy : ............................................................................................................................................... 

Numer telefonu: .........................., numer fax-u: ....................................., e-mail : ............................................... 

Tabela I - osoby, którymi dysponuje Wykonawca 
Nazwisko i imię 

Funkcja proponowana 
w realizacji zamówienia 

Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe Nr uprawnień 
specjalność 

Imię i nazwisko …………………………….. 
1) Kierownik  budowy: 
osoba z uprawnieniami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, wpisana na listę członków izby 
samorządu zawodowego  zgodnie  z  
zapisami  Rozdziału 2   ustawy Prawo 
budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 –  
z   późniejszymi  zmianami)  i   ubezpieczona  
od odpowiedzialności cywilnej   za   szkody,   
które   mogą  wyniknąć  w  związku  
z   wykonywaniem  ww.  funkcji, która 
posiada kwalifikacje i doświadczenie, 
polegające na tym, że była kierownikiem 
budowy  lub inspektorem nadzoru  na 2 
zadaniach polegających na wykonaniu 
boiska sportowego o nawierzchni  
poliuretanowej o powierzchni min. 800 m2 

każde potwierdzone np. kserokopią dziennika 
budowy, protokołem odbioru robót, 
referencjami, itp.      

   

 
 
 
 

Tabela II – osoby z innych podmiotów, na których  będzie polegał  Wykonawca* 
Nazwisko i imię 

Funkcja proponowana 
w realizacji zamówienia 

 
Wykształcenie 

 
Kwalifikacje zawodowe 

 
Nr uprawnień 

specjalność 
Imię i nazwisko …………………………….. 
1) Kierownik  budowy: 
osoba z uprawnieniami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, wpisana na listę członków izby 
samorządu zawodowego  zgodnie  z  
zapisami  Rozdziału 2   ustawy Prawo 
budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 –  
z   późniejszymi  zmianami)  i   ubezpieczona  
od odpowiedzialności cywilnej   za   szkody,   
które   mogą  wyniknąć  w  związku  
z   wykonywaniem  ww.  funkcji, która 
posiada kwalifikacje i doświadczenie, 
polegające na tym, że była kierownikiem 
budowy  lub inspektorem nadzoru na 2 
zadaniach polegających na wykonaniu 
boiska sportowego o nawierzchni  
poliuretanowej o powierzchni min. 800 m2 

każde potwierdzone np. kserokopią dziennika 
budowy, protokołem odbioru robót, 
referencjami, itp.      

  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem świadom(mi) odpowiedzialności 
karnej z art. 297 Kodeksu karnego.) 

  
 



 
 
 
 
Do załącznika należy  załączyć: 
- oświadczenie, że  ww. osoby (wykazane w tabeli nr I lub II ) posiadają wymagane  uprawnienia oraz   

że są wpisane na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy  
Prawo  budowlane z 07.07.1994r.  i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć  
w związku z wykonywaniem ww. funkcji  

-   w stosunku do kierownika budowy  informacje potwierdzające, że był  kierownikiem budowy lub inspektorem 
nadzoru na 1  zadaniu  polegającym  na przebudowie lub budowie pasa drogowego, placu, ciągu pieszo-jezdnego 
lub parkingu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 500m2 na zabytku lub w strefie ochrony 
konserwatorskiej potwierdzone np. kserokopią dziennika budowy, protokołem odbioru robót, referencjami, itp.      

-   w sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26  ust 2b w zakresie spełniania warunku dotyczącego   dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  polegał będzie na osobach zdolnych  wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków osoby te należy wykazać w tabeli  nr 
II.  Do załącznika należy załączyć wówczas  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy  
do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia.      

 
 
 
 

                Podpisano 
                  

.......................................................................................... 
                                                                                                                   (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy) 

 ............................................................................................. 
                                 (nazwa, adres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybór Wykonawcy na wykonanie przebudowy istniejącego kompleksu sportowego na terenie  
Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy, al. Rzeczypospolitej 129 w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. „Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 – Modernizacja bazy sportowej  



dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży  
jako elementu programów profilaktycznych” 

 
 
 


