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Załącznik nr 5 do SIWZ 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 
……………………………………. 
        ( nazwa Wykonawcy) 
   

WYKAZ OSÓB , KTÓRE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ                                            
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA   

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: 

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316  
w ramach zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania 
wody w zakresie: wymiana urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora o 
przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa 
węzła zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, rozbudowa stacji ujęcia wody o 
wykonanie 3 studni o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu 
uzdatniana wody i sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.” 

znak postępowania: RI.II.271.10.2022  

prowadzonego przez Gminę Pysznica 

oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

Imię i nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe, 

wykształcenie,             
nr uprawnień 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa do dysponowania 

1 2 3 4 
  Kierownik budowy 

w specjalności 
konstrukcyjno-
budowlanej 

- pracownik Wykonawcy(*) 
- pracownik innego podmiotu, 
dysponowanie na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy 
Pzp (*) 

  Kierownik robót 
instalacyjnych 
sanitarnych 

- pracownik Wykonawcy(*) 
- pracownik innego podmiotu, 
dysponowanie na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy 
Pzp (*) 

  Kierownik robót 
elektrycznych 

- pracownik Wykonawcy(*) 
- pracownik innego podmiotu, 
dysponowanie na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy 
Pzp (*) 

 

…………………………, dnia ……………… 2022 roku              
 

                                                                                            …………………………………………… 
            (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

          wykonawcy) 
Uwagi: 

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach zawodowych innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, i w kolumnie (4) wskaże inną niż „pracownik 
Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi osobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania. 

2) Niniejszy „Wykaz” składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego. 
_____________________ 
* - niepotrzebne skreślić 


