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WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, znak 
KPP-I-2211-3/19/20 na obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w 
Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości, przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia: 
 
 

Stanowisko (zakres 
wykonywanych czynności): 

Kierownik działu technicznego (1 osoba) 

1. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wymagane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją  urządzeń i sieci 
energetycznych grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku dozoru i grupy 2 

na stanowisku dozoru 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

 
……………………………………….…………………………………………. 

 
……………………………………….…………………………………………. 

(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 
wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum średnie techniczne 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem obsługi 
technicznej – zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IV ust. 1 

pkt. 1.1 3b) ppkt. 1) SIWZ oraz uprawnienia do zajmowania się 
eksploatacją  urządzeń i sieci energetycznych grupy 1 (powyżej 1 kV) na 

stanowisku dozoru i grupy 2 na stanowisku dozoru; 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w kierowaniu zespołem obsługi technicznej w 

budynku spełniającym wymagania określone w rozdz. IV ust. 1 pkt. 1.1 

3b) ppkt. 1) SIWZ oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją  

urządzeń i sieci energetycznych grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku 

dozoru i grupy 2 na stanowisku dozoru; 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 

 
 

Stanowisko (zakres 
wykonywanych czynności): 

Technik elektryk 1 (1 osoba) 

2. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wymagane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum średnie techniczne 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 
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Stanowisko (zakres 

wykonywanych czynności): 
Technik elektryk 2 (1 osoba) 

3. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wymagane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum średnie techniczne 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 

 
Stanowisko (zakres 

wykonywanych czynności): 
Technik elektryk 3 (1 osoba) 

4. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wymagane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum średnie techniczne 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 
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Stanowisko (zakres 
wykonywanych czynności): 

Technik elektryk 4 (1 osoba) 

5. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wymagane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum średnie techniczne 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 

 
Stanowisko (zakres 

wykonywanych czynności): 
Technik elektryk 5 (1 osoba) 

6. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wymagane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum średnie techniczne 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 
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Stanowisko (zakres 
wykonywanych czynności): 

Technik chłodnictwa 1 (1 osoba) 

7. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wymagane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja oraz grupy 2 na 

stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum średnie techniczne 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 
Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 

 
Stanowisko (zakres 

wykonywanych czynności): 
Technik chłodnictwa 2 (1 osoba) 

8. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wymagane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja oraz grupy 2 na 

stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum średnie techniczne 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 
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Stanowisko (zakres 
wykonywanych czynności): 

Technik automatyk-elektronik 1 (1 osoba) 

9. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wymagane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja oraz grupy 2 na 

stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum średnie techniczne 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 

 
Stanowisko (zakres 

wykonywanych czynności): 
Technik automatyk-elektronik 2 (1 osoba) 

10. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wymagane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja oraz grupy 2 na 

stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum średnie techniczne 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 
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Stanowisko (zakres 
wykonywanych czynności): 

Hydraulik 1 (1 osoba) 

11. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wskazane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wskazane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (do 1 kV) na stanowisku eksploatacja, wskazana umiejętność 

obsługi systemów stałych urządzeń gaśniczych (SUG) 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum zawodowe 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 

 
Stanowisko (zakres 

wykonywanych czynności): 
Hydraulik 2 (1 osoba) 

12. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wskazane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wskazane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (do 1 kV) na stanowisku eksploatacja, wskazana umiejętność 

obsługi systemów stałych urządzeń gaśniczych (SUG) 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum zawodowe 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 
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Stanowisko (zakres 
wykonywanych czynności): 

Ślusarz („złota rączka”) 1 (1 osoba) 

13. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wskazane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wskazane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (do 1 kV) na stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum zawodowe 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 

 
Stanowisko (zakres 

wykonywanych czynności): 
Ślusarz („złota rączka”) 2 (1 osoba) 

14. 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
 

……………………………………….. 

Wskazane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

wskazane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci 
grupy 1 (do 1 kV) na stanowisku eksploatacja 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe/uprawnienia: 

……………………………………….…………………………………………. 
 

……………………………………….…………………………………………. 
(należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich 

wydania, nazwę organu, który je wydał) 

Wymagane wykształcenie: minimum zawodowe 

Posiadane wykształcenie: 
 

…………………………………………. 

Wymagane minimalne 
doświadczenie zawodowe: 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku 

Posiadane doświadczenie 
zawodowe: 

 
……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku 

Podstawa do dysponowania 
osobą: 

 
………………………………………….1) 

 
 
Oświadczam(y), że w przypadku, gdyby nasza oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, wyżej 
wymienione osoby będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
zmiany osoby, nowa osoba będzie miała nie gorsze kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie oraz 
doświadczenie zawodowe. 
 
Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz posiadają niezbędne kwalifikacje. 
 
 

 
 
............................................, dnia ......... r.                    ........................................................................ 

        (miejscowość)                                              (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
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Uwaga: 
 
1) Podstawa dysponowania osobami – bezpośrednia – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy o 

dzieło, umowy zlecenia lub pośrednia – w postaci zasobu innego podmiotu. W przypadku, gdy 
Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy polega osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia w postaci zasobu innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

2) Wszystkie osoby, które będą realizować zamówienie nie mogą być karane za przestępstwo umyślne. 
 

 


