
 

 

Załącznik nr 2 do OIWZ 
ZS2-S.2720.2.2021 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację następującego przedmiotu 

zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie 

budynków szkolnych pod internat (bursę) wraz z niezbędną infrastrukturą szkoły” 
 

…………………………………………………….. 

 

…………………………………………………….. 
(Nazwa i adres Wykonawcy)  
 

 

WYKAZ OSÓB 
dostępnych Wykonawcy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu 
 

W nawiązaniu do złożonej Oferty na realizację następującego zamówienia: 

 
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków 

szkolnych pod internat (bursę) wraz z niezbędną infrastrukturą szkoły” 
 

przedkładam poniżej 
 

Wykaz osób 
dostępnych Wykonawcy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnymi za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania projektu 

budowlanego,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności  
 

 
Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe Uprawnienia, w tym podać 

czy bez ograniczeń czy  też 
w ograniczonym zakresie 

Zakres wykonywanych 

czynności 

1     

2     

3     

4     

     

 
 
 
……………………………………….. 
(miejscowość, data) 

..………………………………………. 
(podpis i pieczątka imienna 

uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy) 
 
 

 

 

 

 



 

Uwagi: 

Zamawiający określa następujące osoby w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez 

Wykonawcę stosownych zdolności zawodowych:  

a) Osoba posiadającą uprawnienia budowlaneupoważniające do projektowania w 
specjalności architektonicznej lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 

samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 

budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności   
b) Osoba posiadającą uprawnienia budowlaneupoważniające do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanejlub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 

uprawnienia budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  
c) Osoba posiadającą uprawnienia budowlaneupoważniające do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnychlub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 

uprawnienia budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  
d) Osoba posiadającą uprawnienia budowlaneupoważniające do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznychlub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 

czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w 

tej specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności. 
 

 

 


