
ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO SWZ  
PRZEBUDOWA DRO GI GMINNEJ W MIEJS COWOWŚCI  BLISZC ZYCE  

I  PRZEBUDOWA DROGI G MINNEJ W MIEJS COWOŚCI  JĘDRYCHOWIC E  

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ                                               
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Branice 

Siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Branice 

Kod 48-140 

Miejscowość: Branice 

Adres:  Słowackiego 3 
 

Pełna nazwa Wykonawcy  

Adres  

NIP  

REGON  

KRS  

CZŁONEK KONSORCJUM / CZŁONKOWIE (jez eli dotyczy): 

Pełna nazwa   

Adres  

Dane teleadresowe na kto re nalez y przekazywac  korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem. Osobą upowaz nioną do kontakto w z Zamawiającym w sprawach dotyczących 
realizacji umowy jest: 

Nazwisko i imię  

Telefon  

e-mail  

Adres do korespondencji 
(jez eli inny niz  adres 
siedziby firmy): 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu pn:  

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE  

I  

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE” 

Część 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE. 

Niniejszym składam wykaz na potwierdzenie warunku, że dysponuję lub będę dysponował 
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: 

L
p
. 

Imię i nazwisko osoby  
Kwalifikacje zawodowe (rodzaj 

posiadanych uprawnień 
budowlanych doświadczenie) 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą 

1. 

 
 

Kierownik robót 
drogowych 

(Przedstawiciel 
Wykonawcy) 

_______________________________ 

uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności drogowej lub 

równoważnych wydanych na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów 

 

numer i data wydania 

                

......... lat i ...... miesięcy  
doświadczenia od 
uzyskania uprawnień 

 
na stanowisku 

.............................. 
 

.................................... 
(podstawa dysponowania) 
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doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy o wartości robót 

minimum 250.000,00 zł brutto 
(tak  / nie)* 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Część 2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE. 

Niniejszym składam wykaz na potwierdzenie warunku, że dysponuję lub będę dysponował 
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: 

L
p
. 

Imię i nazwisko osoby  
Kwalifikacje zawodowe (rodzaj 

posiadanych uprawnień 
budowlanych doświadczenie) 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą 

1. 

 
 

Kierownik robót 
drogowych 

(Przedstawiciel 
Wykonawcy) 

_______________________________ 

uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności drogowej lub 

równoważnych wydanych na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów 

 

 

numer i data wydania 
 
 

doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy o wartości robót 

minimum 350.000,00 zł brutto 
(tak  / nie)* 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

......... lat i ...... miesięcy  
doświadczenia od uzyskania 

uprawnień 
 

na stanowisku 
.............................. 

 
.................................... 

(podstawa dysponowania) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę wypełnia 

każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

wykonawca wykazuje ich spełnianie). 

Oświadczamy, że nie dysponujemy osobami wymienionymi w pozycjach .............................. wykazu, 

lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia podmiotu udostępniającego 

zasoby zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych będziemy dysponować tymi 

osobami, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

udostępnienia nam ich do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
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niezbędnymi zasobami tych podmiotów wraz z informacjami określonymi w punkcie 4.5 

podpunkt 7 specyfikacji warunków zamówienia.* 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

Miejscowos c  i data 

Niniejsze os wiadczenie składane pod rygorem niewaz nos ci, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym wraz z ofertą. 
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