
 
Załącznik nr 8 

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z opisem w Rozdz. V pkt 2.3.2 SIWZ 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na „Dostawę i wdrożenie elektronicznego systemu biletowego wykonanego dla Muzeum Wsi 

Kieleckiej wraz z dostawą i instalacją sprzętu/urządzeń, na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, Tokarnia 303, 26-060 Chęciny”  

Lp. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 
czynności (funkcja) 

Uprawnienia, kwalifikacje,  
(należy wypełnić w sposób wyczerpujący, aby 
potwierdzić warunki udziału w postępowaniu,  
o którym mowa w SIWZ – Rozdział V, pkt. 2.3.2 )* 
 

 

Informacja o sposobie dysponowania osobą (wpisać TAK w 
odpowiedniej kolumnie i wskazać podstawę dysponowania) 
 

Dysponowanie bezpośrednie1 – 
własne (należy wskazać 
podstawę dysponowania, np. 
umowa o pracę, umowa 
zlecenia, umowa o dzieło lub 
inna podstawa) 

Dysponowanie pośrednie2- 
powołanie się na zasoby podmiotu 
trzeciego (należy wskazać 
podstawę dysponowania, np. 
umowa o podwykonawstwo, 
porozumienie, umowa zlecenia lub 
inna podstawa prawna) 

    

Uprawnienia budowlane Nr ...….………………….. 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

posiadający   
Zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  przez 
co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 
budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub 
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury: 
TAK / NIE*  
*przekreślić niewłaściwe. W przypadku 
przekreślenia odpowiedzi TAK należy wskazać obok 
kierownika robót elektrycznych drugą osobę 
spełniającą co najmniej następujące warunki: 

Uprawnienia budowlane Nr ...….………………….. 
do kierowania robotami budowlanymi w 
konstrukcyjno-budowlanej 
posiadający   
 

  



 

Zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  przez 
co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 
budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 
muzeum będącego instytucją kultury: TAK  

 

1 dysponowanie bezpośrednie – oznacza sytuację, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówien ia jest stosunek 

prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą na dysponowanie której Wykonawca się powołuje. Przykładowo może to być: umowa o pracę, umowa o świadczenie usług  

czy też  samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.  

2 dysponowanie pośrednie – oznacza sytuację, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych 

podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami.   

*Zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ – Rozdział V, pkt 2.3.2.:  

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą, skierowaną przez niego do realizacji zamówienia publicznego, tj. osobą (kierownikiem budowy), która posiada uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury  

Zamawiający uzna, iż warunek będzie spełniony również wtedy, gdy Wykonawca będzie dysponował osobą (kierownikiem budowy), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i która zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przez co  najmniej 18 
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz osobą 
(kierownikiem robót) która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane 
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych 
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejsk iej (Dz.U. 2018 poz. 
2272 z późn. zm). 

Wykonawca na funkcję wymienioną powyżej wskaże osobę/by, która spełnia minimalne wymagania dla danej funkcji. Wskazana osoba/osoby musi/szą uczestniczyć w realizacji 
zamówienia. 

 

 ……………………..…………… dnia ……………….….r.  
…………………………………………………………   
                   (podpis osoby/osób uprawnionej/ych  

         do reprezentacji Wykonawcy) 


