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Formularz nr 4 

 

Numer sprawy: ……………… 

 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 

 
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: 

 

„Budowę Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie  

przy ul. Madalińskiego 10/16” 

 

ja /my* niżej podpisany /i*...................................................................................... 

reprezentując Wykonawcę / Wykonawców* ............................................................. 

oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć wyżej wymienione osoby. 

 

l.p. 
Imię i 

Nazwisko  

Opis doświadczenia 

Podać 

rodzaj 

uprawnień 

i datę ich 

uzyskania 

Funkcja 

w zamówieniu 

Podstawa 

dysponowania 
Nazwa i 

adres 

firmy 

Okres 

pełnienia 

funkcji 

(dot. 

zrealizowanej 

inwestycji) 

od data 

(dd/mm/rrrr) 

do data  

(dd/mm/rrrr) 

oraz 

klasyfikacja 

obiektu wg 

PKOB 

Opis 

doświadczenia 

potwierdzający 

spełnienie 

warunków 

określonych  w 

III.3.4 

A B C D E F G H 

1        
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Oświadczam/my*, że: 

1. dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu, 

2. nie dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu, lecz polegając na osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, będziemy dysponować tymi osobami na 

potwierdzenie czego załączam/my* oświadczenie/dokumenty1,  
3. oświadczam/my*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia opisane w III.3.4) ogłoszenia,  

4. oświadczam/my*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane  uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 
 

 

 

 

Miejscowość i data: ……………………………………. 

                         

……………………………………………  

podpisy i pieczęcie imienne lub podpisy 

czytelne osób upoważnionych w imieniu 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*niepotrzebne skreślić lub usunąć 

 

                                                           
1
 Gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, 
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z 
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 


