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WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH 

KWALIFIKACJI I PODANIEM ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI 

 

 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, znak KPP-I-270-1/20 na ochronę fizyczną i obsługę systemów ochrony 
technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości, przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Podstawa do 

dysponowania 

osobami 2) 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

 

Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie na 

stanowisku (staż) w 

latach 

Wykształcenie 

1.   Koordynator 

ochrony 

   

2.   Dowódca zmiany    

3.   Dowódca zmiany    

4.   Dowódca zmiany    

5.   Dowódca zmiany    

6.   Zastępca 

dowódcy zmiany 
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7.   Zastępca 

dowódcy zmiany 

   

8.   Zastępca 

dowódcy zmiany 

   

9.   Zastępca 

dowódcy zmiany 

   

  

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, oraz posiadają niezbędne kwalifikacje. 

 

 

 

 

..............................................             .......................................................... 
(miejscowość, data)                         (podpisy upełnomocnionych 

       przedstawicieli Wykonawcy) 

 
 

Uwaga: 

1) Zamawiający wymaga, by w przedmiotowym załączniku wykazać przynajmniej osobę szefa ochrony, dowódców zmian (minimum cztery osoby) oraz zastępców dowódców 

zmian (minimum cztery osoby). 

2) Podstawa dysponowania osobami – bezpośrednia – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy współpracy z osobą prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą 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. 

 


