
Specyfikacja Warunków zamówienia dla robót budowlanych w postępowaniu o war-
tości mniejszej niż próg unijny,

tryb podstawowy

Numer sprawy ZP.271.6.2022

pn.„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy  Rudnik ” –  w formule: „za-
projektuj  i wybuduj”

Załącznik Nr 8 do SWZ- Wzór wykazu osób  

Zamawiający: 
                                                                                   Gmina Rudnik ul. Kozielska 1,

47- 411  Rudnik 

WYKONAWCA:
…………………………………………………..…..
…………………………………………………..…..
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………..…..
………………………………………..…..…………
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn.”Odnawialne źródła energii dla
mieszkańców Gminy  Rudnik ” –  w formule: „zaprojektuj   i wybuduj”
 , prowadzonego przez Gminę Rudnik, przedkładam:



WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
zgodnie z warunkiem określonym w ust. 3  pkt.3.4.2  SWZ

Imię i nazwisko

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, posiadane

uprawnienia
Zakres

wykonywanych
czynności

Informacja
o podstawie

dysponowani
a osobą

1 2 3 4
…………………….. Zad częściowe 1 

 Posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE

 wydany przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego

TAK/NIE
        (zaznaczyć właściwe)

 lub

ważne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń instalacji

i sieci na stanowisku dozoru w za-
kresie kontrolno-pomiarowym

TAK/NIE
(zaznaczyć właściwe

       lub

- uprawnienia budowlane w spe-
cjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycz-
nych                                      i

elektroenergetycznych lub odpo-
wiadające im równoważne

uprawnienia budowlane  wydane
na podstawie wcześniej obowią-

zujących przepisów,
a w przypadku Wykonawców za-
granicznych – uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami
równoważne do wyżej wskaza-

nych .

TAK/NIE
(zaznaczyć właściwe

Czy zakres uprawnień osoby wskaza-
nej w kolumnie pierwszej  pozwala
na kierowanie robotami  będącymi

przedmiotem zamówienia w zgodzie
z obecnie obowiązującymi przepisa-

mi prawa budowlanego

  



TAK/NIE
(zaznaczyć właściwe)

…………………….. Zad,częściowe 2 
 Posiadającą:

- certyfikat instalatora OZE
 wydany przez Urząd Dozoru Tech-

nicznego
TAK/NIE

(zaznaczyć właściwe)

         lub
ważne świadectwo kwalifikacyjne

uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń instalacji i

sieci na stanowisku dozoru w zakre-
sie kontrolno-pomiarowym

TAK/NIE
(zaznaczyć właściwe

lub
- uprawnienia budowlane w spe-
cjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycz-
nych                                      i

elektroenergetycznych lub odpo-
wiadające im równoważne

uprawnienia budowlane  wydane
na podstawie wcześniej obowią-

zujących przepisów,
a w przypadku Wykonawców za-
granicznych – uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami
równoważne do wyżej wskaza-

nych .
TAK/NIE

(zaznaczyć właściwe

- uprawnienia budowlane w spe-
cjalności  instalacyjnej  w zakresie
instalacji  i  urządzeń  cieplnych  w
zakresie umożliwiającym kierowa-
nie  robotami/pracami  objętymi
przedmiotem zamówienia  lub od-
powiadające  im  równoważne
uprawnienia  budowlane  wydane
na podstawie wcześniej  obowiązu-
jących  przepisów,  a  w  przypadku
Wykonawców  zagranicznych  –
uprawnienia budowlane do kiero-
wania  robotami  równoważne  do
wyżej wskazanych.

  TAK/NIE

(zaznaczyć właściwe



Czy zakres uprawnień osoby wskazanej
w kolumnie pierwszej  pozwala na kie-
rowanie robotami  będącymi przedmio-

tem zamówienia w zgodzie z obecnie
obowiązującymi przepisami prawa bu-

dowlanego

TAK/NIE
(zaznaczyć właściwe)

Zad,częściowe 3 
 Posiadającą:

- certyfikat instalatora OZE
 wydany przez Urząd Dozoru Tech-

nicznego
TAK/NIE

(zaznaczyć właściwe)

         lub
ważne świadectwo kwalifikacyjne

uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń instalacji i

sieci na stanowisku dozoru w zakre-
sie kontrolno-pomiarowym

TAK/NIE
(zaznaczyć właściwe

lub
- uprawnienia budowlane w spe-
cjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycz-
nych                                      i

elektroenergetycznych lub odpo-
wiadające im równoważne

uprawnienia budowlane  wydane
na podstawie wcześniej obowią-

zujących przepisów,
a w przypadku Wykonawców za-
granicznych – uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami
równoważne do wyżej wskaza-

nych .



TAK/NIE
(zaznaczyć właściwe

- uprawnienia budowlane w spe-
cjalności instalacyjnej w zakre-
sie  instalacji i urządzeń ciepl-
nych  w zakresie umożliwiają-
cym kierowanie robotami/praca-
mi objętymi przedmiotem zamó-
wienia  lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia bu-
dowlane wydane na podstawie 
wcześniej  obowiązujących prze-
pisów, a w przypadku Wykonaw-
ców zagranicznych –uprawnie-
nia budowlane do kierowania 
robotami równoważne do wyżej 
wskazanych.

TAK/NIE
(zaznaczyć właściwe

Czy zakres uprawnień osoby wskazanej
w kolumnie pierwszej  pozwala na kie-
rowanie robotami  będącymi przedmio-

tem zamówienia w zgodzie z obecnie
obowiązującymi przepisami prawa bu-

dowlanego
TAK/NIE

(zaznaczyć właściwe)

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części, może celem wykazania spełnie-
nia warunków udziału w postępowaniu, wskazywać, te  same  osoby  w więcej niż jednej części, 
przewidzianych do realizacji zamówienia. (tj. pełnienia takich samych funkcji).  

Uwaga:

W przypadku,  gdy wskazana osoba jest  Wykonawcą lub związana  jest  z  Wykonawcą stosunkiem
prawnym (np. umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę lub zobowiązanie kierownika budowy do
współpracy) w kolumnie 4 należy wpisać „zasób własny”. 

W przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniona Wykonawcy przez inny podmiot będący jej pra-
codawcą (np. na podstawie przepisów o przeniesieniu lub oddelegowaniu pracownika) w kolumnie 4
należy wpisać „zasób udostępniony”.

Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany Wykonawca bę-
dzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie niniejszego dokumentu w formacie .pdf
2.Dokument należy wypełnić i opatrzyć przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifiko -
wanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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