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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 
      ……….................................. 
      pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonym przedmiotem, którego jest  

„Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z 
dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną budynków po 

termomodernizacji 
w ramach zadania pn.:  

„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych 
należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, 

zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 
8-14, Kusocińskiego 26, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23  wraz z demontażem, 

usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”. nr projektu: 
POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja 

niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. 
Część nr I – ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5*, 

Część nr II – ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6*, 
Część nr III – ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14*. 

 

* Wykonawca zobowiązany jest wskazać i zaznaczyć, której części dotyczy niniejszy 
wykaz. 
 

 

Przedkładamy wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu  

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe, 
uprawnienia 

(numer, rodzaj i 
zakres posiadanych 

uprawnień 
budowlanych oraz 

numer i zakres 
uprawnień 

zawodowych, 
przynależność do 

właściwej izby 
samorządu 

zawodowego) 

Pełniona  funkcja 
 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą 

1 2 3 4 5 6 
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1.  

  
Kierownik budowy 

w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, 
gazowych, 

wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez 

ograniczeń  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data: ..........................................                   

 
 

…………………….………………………………………  

(pieczątka, podpis 
Wykonawcy 
 lub osoby uprawnionej do 
jego reprezentowania) 
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ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY  
KIEROWNIKA BUDOWY 

 
 
 
Ja, niżej podpisany 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
zamieszkały : ………………………………………………………………………………………………… 
 
posiadający uprawnienia nr  …………………………………………………………..  z dnia 
…………………………… zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej osoby jako kierownika budowy/ 
kierownika robót *)  przez :  
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

przy realizacji zamówienia na „Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji 
centralnego ogrzewania z dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na 

energię cieplną budynków po termomodernizacji 
w ramach zadania pn.:  

„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych 
należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, 

zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 
8-14, Kusocińskiego 26, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23  wraz z demontażem, 

usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”. nr projektu: 
POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja 

niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. 
 

Część nr I – ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5*, 
Część nr II – ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6*, 
Część nr III – ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14*. 

 
 zobowiązuję się, że w razie uzyskania zamówienia przez w/w firmę będę pracował przy jego realizacji 
pełniąc rolę kierownika budowy/ kierownika robót*). 
 
 
 
 
 
dnia : ………………………. .         
      …………………………………….. . 
             podpis 
 
*) niepotrzebne skreślić 


