
Załącznik Nr 6 SIWZ 

..................................... 
    pieczęć wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB  

WRAZ Z OŚWIADCZENIEM W SPRAWIE POSIADANIA 

WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ  
 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR …………. 

I. WYKAZ OSÓB 

 

 

 

Wymagane 

kwalifikacje 

 

 

Posiadane kwalifikacje zawodowe / nr i 

rodzaj uprawnień 
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Zakres 

wykonywanych 

czynności 

 

Informacja 

o podstawie 

do 

dysponowania 

tymi osobami 

Uprawnienia 

budowlane  

w specjalności 

konstrukcyjno – 

budowlanej bez 

ograniczeń  

w zakresie obiektów 

budowlanych 

budownictwa 

ogólnego 

Pan/Pani………………………………….…………. 

…………………………, legitymujący/a się 

uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń, lub uprawnieniami 

równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, o numerze 

……………………… wydanymi w dniu 

…………............. oraz legitymujący/a się 

przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w . …………… pod numerem 

………… lub uprawnionego organu samorządu 

zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania 

tej osoby 

    

Uprawnienia 

budowlane  

w specjalności 

instalacyjnej bez 

ograniczeń  

w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

cieplnych, 

wentylacyjnych, 

gazowych, 

wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

Pan/Pani………………………………….…………. 

…………………………, legitymujący/a się 

uprawnieniami w specjalności instalacyjnej bez 

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

uprawnieniami równoważnymi wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

o numerze ……………………… wydanymi w dniu 

…………............. oraz legitymujący/a się 

przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w . …………… pod numerem 

………… ………… lub uprawnionego organu 

samorządu zawodowego właściwego dla miejsca 

zamieszkania tej osoby 

    

Uprawnienia 

budowlane  

w specjalności 

instalacyjnej 

w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

bez ograniczeń w 

Pan/Pani………………………………….…………. 

…………………………, legitymujący/a się 

uprawnieniami w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub 

uprawnieniami równoważnymi wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o 

numerze ……………………… wydanymi w dniu 

…………............. oraz legitymujący/a się 

przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów 

    



zakresie robót 

elektrycznych 

Budownictwa w . …………… pod numerem 

………… ………… lub uprawnionego organu 

samorządu zawodowego właściwego dla miejsca 

zamieszkania tej osoby 

Uprawnienia 

budowlane  

w specjalności 

telekomunikacyjnej 

bez ograniczeń w 

zakresie robót 

telekomunikacyjnych 

Pan/Pani………………………………….…………. 

…………………………, legitymujący/a się 

uprawnieniami w specjalności telekomunikacyjnej 

bez ograniczeń, lub uprawnieniami równoważnymi 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, o numerze ……………………… 

wydanymi w dniu …………............. oraz 

legitymujący/a się przynależnością do Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa w . …………… pod 

numerem ………… ………… lub uprawnionego 

organu samorządu zawodowego właściwego dla 

miejsca zamieszkania tej osoby 

    

 

Uwaga: 

Wykonawca wypełnia wykaz zgodnie z zapisami rozdziału V pkt. 3 SIWZ wskazując osoby spełniające 

wymagane kryteria dla właściwej części zamówienia. 

 

   

............................., dnia ....... ..... . 2015 r.       

..................................................... 
(podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy   i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia: 

 

Miejscowość, data: …………………………… 2015 - ……. - …….. 

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

Siedziba wykonawcy:………………………………………………………………………… 

 

 

..................................................... 
(podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy   i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 
 
 


