
  
 

nr ref.: DOA-ZP-VII.271.82.2017 
 

Tekst ujednoliconego Zał ącznik nr 6 do SIWZ z dnia 30.08.2017 r. 

Wykaz osób 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miasto Łód ź – Zarząd Inwestycji Miejskich  
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) WYKONAWCY(ów) 
   
   

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi 
- Projekt 1 Przebudowa budynków przy ul Rewolucji 1 905r. nr 13, 15  
i 17, przy ul. Włókienniczej nr 12, 14 i 16 oraz ul . Włókienniczej nr 3, 5, 7, 11  
i ul. Wschodniej 54 w Łodzi, wraz z zagospodarowani em terenu i niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą w systemie „zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego 
przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, 
oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku określonego w pkt. 
5.1.3.2 SIWZ wykazuję/emy następujące osoby:  
 

Dla części 1 zamówienia - „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - 
Przebudowa istniej ącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz 
z  zagospodarowaniem terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą przy                           
ul. Rewolucji 13 oraz przebudowa istniej ącej zabudowy wraz 
z  zagospodarowaniem terenu i  niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą przy 
ul. Rewolucji 15” i ul. Rewolucji 17 - w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”  
 

Imię i nazwisko i zakres 
wykonywanych 

czynno ści 
                                     Kwalifikacje zawodowe Podstawa 

dysponowania osob ą 

1 2 3 

………………..……… 
Projektant 

w specjalności 
architektonicznej 

Posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej 
 
Nr uprawnień……………… 
z dnia ……………………….. 
 

dysponuj ę* 
 
 
będę dysponował* 
 

………………….…… 
Projektant 

w specjalności 
konstrukcyjno-

budowlanej 

Posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej 
 
Nr uprawnień……………… 
z dnia ……………………….. 
 

dysponuj ę* 
 
 
będę dysponował* 
 



  
 

nr ref.: DOA-ZP-VII.271.82.2017 
 

…………………… 
Kierownik budowy 

Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
 
Nr uprawnień……………… 
z dnia ……………………….. 
 
posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy lub kierownika robót, przy 
realizacji: 
 

 1) roboty budowlanej w ramach kontraktu 
polegająca na remoncie lub przebudowie lub 
rozbudowie lub nadbudowie, budynku / budynków 
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz 
instalacyjnym 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……w budynku/budynkach o kubaturze budynku 
………....m3 

  
  

2)roboty budowlanej w ramach kontraktu 
polegająca na remoncie lub przebudowie lub 
rozbudowie lub nadbudowie, budynku / budynków 
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz 
instalacyjnym 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……w budynku/budynkach o kubaturze budynku 
………....m3 

dysponuj ę* 
 
 

będę dysponował* 
 

 
* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: 
1. Przez stwierdzenie „dysponuj ę” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa  

z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, 
zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą). 

 

2. Przez stwierdzenie „b ędę dysponował ” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić 
swój potencjał kadrowy.  
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Dla części 2 zamówienia - „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - 
Przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókiennic zej nr 12, 14 i 16 w Łodzi, 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą” 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  
 

Imię i nazwisko i zakres 
wykonywanych 

czynno ści 
                                     Kwalifikacje zawodowe Podstawa 

dysponowania osob ą 

1                                                     2 3 

……………………… 
Projektant w 
specjalności 

architektonicznej 

Posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej 
 
Nr uprawnień………………………….……… 
z dnia ……………………………….………… 

dysponuj ę* 
 
będę dysponował* 

 

 
……………………… 

Projektant w 
specjalności 

konstrukcyjno-
budowlanej 

 
Posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej 
 
Nr uprawnień…………………………………… 
z dnia ……………………………….………….. 
 

dysponuj ę* 
 
będę dysponował* 

 

……………………… 
Kierownik budowy 

Posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
 
Nr uprawnień…………………………..……… 
z dnia …………………………………….…….. 
 
posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji 
Kierownika budowy przy realizacji: 
 

 1) robót budowlanych w ramach kontraktu 
………………………………………………………
……………………………………………………… 

 w budynku/budynkach o kubaturze budynku 
………..m3 

  
2) robót budowlanych w ramach kontraktu 
………………………………………………………
……………………………………………………… 

 w budynku/budynkach o kubaturze budynku 
………..m3 
 

dysponuj ę* 
 

będę dysponował* 
 

 
* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: 

1. Przez stwierdzenie „dysponuj ę” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą 
(umowa z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. 
umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą). 

 

2. Przez stwierdzenie „b ędę dysponował ” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza 
udostępnić swój potencjał kadrowy.  
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Dla części 3 zamówienia - „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - 
Przebudowa istniej ącej zabudowy w Łodzi przy ul. Wschodniej 54, ul. 
Włókienniczej 3, 5, 7, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków w 
Łodzi przy ul. Włókienniczej nr 11, wraz z zagospod arowaniem terenu i niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
 

Imię i nazwisko i zakres 
wykonywanych 

czynno ści 
                                     Kwalifikacje zawodowe Podstawa 

dysponowania osob ą 

1 2 3 

……………………… 
Projektant w 
specjalności 

architektonicznej 

Posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej 
 
Nr uprawnień………………………….……… 
z dnia ……………………………….……….. 
 

dysponuj ę* 
 
będę dysponował* 

 

 
……………………… 

Projektant w 
specjalności 

konstrukcyjno-
budowlanej 

 
Posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej 
 
Nr uprawnień…………………………………… 
z dnia ……………………………….………….. 
 

dysponuj ę* 
 
będę dysponował* 

 

……………………… 
Kierownik budowy 

Posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
 
Nr uprawnień…………………………..……… 
z dnia …………………………………….…….. 
 
posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji 
Kierownika budowy przy realizacji: 
 

1) robót budowlanych w ramach kontraktu 
…………………………………………………………
…………………………………………………… 

 w budynku/budynkach o kubaturze budynku 
………..m3 

  
2) robót budowlanych w ramach kontraktu 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
w budynku/budynkach o kubaturze budynku 
………..m3 wpisany do ewidencji zabytków lub 
rejestru zabytków, 
 
posiadający, co najmniej 18 - miesięczną praktykę 
zawodową na budowie przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków 
lub rejestru zabytków, o której mowa  w art. 37c 
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. 2014 r. 
poz. 1446 ze zm.)  
 

dysponuj ę* 
 

będę dysponował* 
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………………………….. 
Kierownika prac 

konserwatorskich  

 
Pełniący funkcję kierownika prac 

konserwatorskich  spełniającą wymogi określone 
w art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. 
U. 2014 r. poz. 1446 ze zm.) 

 

dysponuj ę* 
 

będę dysponował* 
 

 
Uwaga: 

1. Przez stwierdzenie „dysponuj ę” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa z 
zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, 
zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą). 

 

2. Przez stwierdzenie „b ędę dysponował ” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić 
swój potencjał kadrowy.  

 
 

 
 
 
 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


