
PN 1/2020          Zał. nr 5 

 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

oświadczam/oświadczamy*, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia oraz przekazuję/przekazujemy* informacje dotyczące wykształcenia, 

doświadczenia oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z poniższą tabelą: 

Stanowisko Imię Nazwisko 
pracownika 

Kwalifikacje, 
doświadczenie, 

uprawnienia zawodowe 

Podstawa 
dysponowania 

W przypadku jeżeli 
wskazana osoba jest 

pracownikiem 
wykonawcy podać 
formę zatrudnienia 

(umowa o pracę, 
umowa zlecenie itp.) 

Kierownik budowy    

Konserwator 
zabytków 

   

 

Osoba wymieniona jako Kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 290), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą 

z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w 

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). 

Wymagana jest co najmniej 24-miesięczna praktyka zawodową na budowie przy zabytkach 

nieruchomych. 

Uwaga! Przed podpisaniem umowy należy złożyć kopię uprawnień zawodowych oraz zaświadczenie o 

przynależności do samorządu zawodowego osoby wykonującej obowiązki kierownika budowy 

Osoba wymieniona jako Konserwator zabytków posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po 
ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów 
w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 
12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków (należy dołączyć 
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kserokopie dyplomu magistra kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w 
specjalności w zakresie konserwacji zabytków) 

Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku przez jedną osobę. 
 

 

 

. dnia ...............                                     ………………………………………….. 
podpisy osób uprawnionych do    

reprezentacji Wykonawcy lub        
pełnomocnika 

 

 
 


