
  ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
     pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
 

Dostępność 

Lp. 

 
Funkcja1) 

Imię i nazwisko 

 

Doświadczenie zawodowe 
potwierdzające spełnianie 

wymagań 2) 

Kwalifikacje zawodowe  potwierdzające 
spełnianie wymagań własna 

oddany do 
dyspozycji 3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. projektant 
branŜy .......... 

  - uprawnienia w specjalności  …………… 

 od dnia ……………………………………… 

  

2. projektant 
branŜy .......... 

  - uprawnienia w specjalności  ………………..…… 

 od dnia …………………………………… 

  

3. projektant 
branŜy ..... 

  - uprawnienia w specjalności  ………………… 

 od dnia ……………………………………… 

  

4. projektant 
branŜy ....... 

  - uprawnienia w specjalności  ………………..… 

 od dnia ……………………………………… 

  

5. projektant 
branŜy ....... 

  - uprawnienia w specjalności  ………………..… 

 od dnia ……………………………………… 

  

 

1)  w kolumnie naleŜy wykazać projektantów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt. 9.1.2. 1) SIWZ 
2)   w kolumnie naleŜy podać usługi, w których realizacji projektant brał osobisty udział, na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt. 9.1.2.  SIWZ 
3)  w przypadku wypełnienia kolumny nr 7 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował osobami wymienionymi w tej kolumnie na potrzeby 

wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (Załącznik nr 5) do oddania mu do dyspozycji wymienionych osób. 

 
.................................., dnia ................... 
 (miejscowość, data) 

      .............................................................. 
      (podpis i pieczęć imienna osoby/osób  
                                     właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 



ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
 
     pieczątka firmowa Podmiotu  

 
 

ZOBOWIĄZANIE   PODMIOTU  
 (wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu w kolumnie 6. w załączniku 3 lub w kolumnie 5. 

w załączniku 4)  
 
1. Nazwa i adres Podmiotu: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. oświadcza, Ŝe zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres):  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. następujących zasobów*:  

a) wiedzy i doświadczenia ……………..…. 
b) osób zdolnych do wykonywania zamówienia: ……………………..…. 
c) zdolności finansowej i ekonomicznej…………………………………. 

*przy wła ściwym zasobie naleŜy wstawić znak X 
 
na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia na wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: 
1)  Budowa ul. Okrzei. 
2) Budowa ul. Maszopów. 

 
4. Oświadczam, iŜ udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
 

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Oświadczam, Ŝe wiadoma jest mi odpowiedzialność, która ciąŜy na mnie, zgodnie z art. 26 ust. 

2e ustawy prawo zamówień publicznych, tzn. Ŝe odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za 
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia przeze mnie zasobów, chyba Ŝe za 
nieudostępnienie nie ponoszę winy. 

 

.................................., dnia ................... 
          Miejscowość, data 

............................................................ 
                                                                                                      (podpis i pieczęć imienna osoby/osób  

                                                                                                właściwej/ych do reprezentowania  
                                                                                                      Wykonawcy) 

 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

 
 
   pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

 
LISTA PODMIOTÓW  

NALEśĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (D.U. z 2015 r. 

poz. 184) co podmiot składający Ofertę* 
 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

.................................., dnia ................... 
          Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALE śNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ * 

 
 

Oświadczam, Ŝe nie naleŜę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (D.U. z 2015 r. poz. 184) 

 
 

 

.................................., dnia ................... 
          Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


