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Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

Wykaz osób 
 

1. Zamawiający:  
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o.  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 
 

2. Wykonawca: 
….............................................................................................................................................................................................................. 

nawa(y) Wykonawcy(ców) 
 

…..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
adres(y) Wykonawcy(ców) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót budowlanych oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa 
wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego 
„Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.” oświadczam (oświadczamy), że niżej wymienione osoby 
będą uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia określone w pkt. 5.1.4 SIWZ. 
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Poz. Informacje o osobie Uprawnienia i doświadczenie wskazanej osoby  

kol.1 kol.2 kol.3 

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 5.1.4.1 SIWZ wskazuję n/w osoby: 
Inspektorzy ds. Dokumentacji 

1 

Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

……………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko  

którą: 

-  dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 

 

Inspektor ds. dokumentacji projektowej w zakresie 
architektury posiadający uprawnienia bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności architektonicznej oraz 
posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe 
w projektowaniu i biorący udział w tym czasie, w zakresie 
swojej branży, w wykonaniu projektu (tj. projektu 
budowlanego lub projektu wykonawczego), którego 
przedmiotem była budowa kubaturowego obiektu 
użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej  
co najmniej 15 000 m2, o wartości robót budowlanych  
co najmniej 100 000 000 PLN brutto 
 

2 

Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

…………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko  

którą: 

-  dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 

Inspektor ds. dokumentacji projektowej w zakresie 
konstrukcji  posiadający uprawnienia bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
oraz posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w projektowaniu i biorący udział w tym czasie, 
w zakresie swojej branży, w wykonaniu projektu  
(tj. projektu budowlanego lub projektu wykonawczego), 
którego przedmiotem była budowa kubaturowego obiektu 
użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej  
co najmniej 15 000 m2, o wartości robót budowlanych  
co najmniej 100 000 000 PLN brutto 
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Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko  

którą: 

-  dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 

 

 
Inspektor ds. dokumentacji projektowej w zakresie 
instalacji elektrycznych posiadający uprawnienia bez 
ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych  oraz posiadający co najmniej  
5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu  
i biorący udział w tym czasie, w zakresie swojej branży,  
w wykonaniu projektu (tj. projektu budowlanego lub 
projektu wykonawczego), którego przedmiotem była 
budowa kubaturowego obiektu użyteczności publicznej 
o powierzchni całkowitej co najmniej 15 000 m2, o wartości 
robót budowlanych co najmniej 100 000 000 PLN brutto 
 

4 

 

Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

……………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  

którą: 
 

 

-  dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 
 

 
Inspektor ds. dokumentacji projektowej w zakresie 
instalacji sanitarnych posiadający uprawnienia bez 
ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych oraz posiadający co najmniej 5 letnie 
doświadczenie zawodowe w projektowaniu i biorący udział 
w tym czasie, w zakresie swojej branży, w wykonaniu 
projektu (tj. projektu budowlanego lub projektu 
wykonawczego), którego przedmiotem była budowa 
kubaturowego obiektu użyteczności publicznej 
o powierzchni całkowitej co najmniej 15 000 m2, o wartości 
robót budowlanych co najmniej 100 000 000 PLN brutto 
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Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

……………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko  

którą: 

 

-  dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 
 
 

 
Inspektora ds. dokumentacji projektowej w zakresie 
instalacji teletechnicznych posiadający uprawnienia bez 
ograniczeń do projektowania w specjalności 
telekomunikacyjnej oraz posiadający co najmniej 5 letnie 
doświadczenie zawodowe w projektowaniu i biorący udział 
w tym czasie, w zakresie swojej branży, w wykonaniu 
projektu (tj. projektu budowlanego lub projektu 
wykonawczego), którego przedmiotem była budowa 
kubaturowego obiektu użyteczności publicznej 
o powierzchni całkowitej co najmniej 15 000 m2, o wartości 
robót budowlanych co najmniej 100 000 000 PLN brutto 

 

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 5.1.4.2 SIWZ wskazuję n/w osoby: 
Inspektorzy ds. nadzoru inwestorskiego  

1 

 

Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

…………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko  

którą: 

-  dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 
 

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych 
posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz posiadający co najmniej 5 letnie 
doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, poprzez 
wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, na co najmniej 
jednej robocie budowlanej w ramach Inwestycji 
(zadaniu/Projektu) polegającej na budowie kubaturowego 
obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej 
co najmniej 15 000 m2, o wartości robót budowlanych  
co najmniej 100 000 000 PLN brutto 
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Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

…………………………… 
Imię i nazwisko  

którą: 

-  dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 

 
Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający 
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający  
co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 
poprzez wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy  
co najmniej dwóch budowach, z czego jedna budowa 
dotyczyła obiektu użyteczności publicznej o powierzchni 
nie mniejszej niż 15 000 m2, a druga budowa dotyczyła 
basenu dla zwierząt wyposażonego w instalację 
podtrzymywania życia LSS o obojętności zbiornika  
co najmniej V=2000 m3. Zamawiający dopuszcza, że obie 
budowy mogą być na jednym przedsięwzięciu / zadaniu / 
projekcie 

 

3 

Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

…………………………… 
Imię i nazwisko  

którą: 

-  dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 

Inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający 
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
oraz posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane, poprzez wykonywanie funkcji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci lub instalacji 
elektrycznych lub elektroenergetycznych przy budowie 
obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej 
co najmniej 15 000 m2 
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Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  

którą: 

-   dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 
 
 

 
 

Inspektor nadzoru robót teletechnicznych  
i niskoprądowych posiadający uprawnienia bez 
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadający  
co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 
poprzez wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przy 
budowie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni 
całkowitej co najmniej 15 000 m2 

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 5.1.4.3 SIWZ wskazuję n/w osoby: 
Kierownik Inżyniera Kontraktu 

1 

Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko  

którą: 

-  dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 
 

Osoba posiadająca co najmniej 10 letnie doświadczenie 
zawodowe, jako Inżynier Kontraktu / Dyrektor Kontraktu / 
Zastępca Dyrektora Kontraktu / Inspektor nadzoru / 
Kierownik Zespołu / Koordynator w ramach, co najmniej  
2 (dwóch) Inwestycji (zadaniach/Projektach) o wartości 
sumarycznej Inwestycji (zadań / Projektów), co najmniej 
150 000 000 PLN 
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Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 5.1.4.4 SIWZ wskazuję n/w osoby: 
Główny specjalista ds. rozliczeń 

1 

Oświadczam(amy), że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia jest Pan / Pani: 

………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko  

którą: 

-  dysponuję(emy) na podstawie*: 

 umowy o pracę 

 umowy zlecenia 

 inne (podać jakie): ....................................  
- będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego 
załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu 
do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej 
osoby przy wykonywaniu zamówienia 
 

Osoba posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie 
zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, na samodzielnym 
stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń, przy rozliczaniu, co 
najmniej dwóch zadań, obejmujących roboty budowlane, z 
czego przynajmniej jedna rozliczana robota budowlana 
była, co najmniej o wartości 100 000 000 PLN 
 

 

 
* niewłaściwe skreślić 

 
   Uwaga: 

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz.290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania lub wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem. 

 

2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach 
określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 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). 

 
3) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający, jako 

kurs przeliczeniowy przyjmie: 
- średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, 
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- jeżeli w dniu ogłoszenia zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie publikuje średniego kursu waluty, za 
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia  
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.   

4) Pojęcie „budowa”, użyte w określeniu warunków dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zgodne  
z definicją podaną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 

5) Przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się obiekt budowlany, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 290 ze zm.), przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, oraz inny obiekt budowlany 
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za obiekt użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 
socjalny. 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 
 


