
                                                        ZAŁĄCZNIK NR 4 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB NA KTÓRYCH BĘDZIE POLEGAŁ WYKONAWCA 

 
Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy : .................................................................................................................................................. 

Numer telefonu: .........................., numer fax-u: ....................................., e-mail : ................................................. 

 
Tabela I - osoby, którymi dysponuje Wykonawca 

Nazwisko i imię 
Funkcja proponowana 

w realizacji zamówienia 
Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe 

Nr uprawnień 
specjalność 

 
  Imiona i nazwiska …………………………….. 
Osoby posiadaj ące min. 3 letnie do świadczenie  
w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu 
taboru samochodowego w procesach logistycznych 
związanych z odbieraniem odpadów komunalnych  – 
3 osoby  

 Imiona i nazwiska …………………………….. 
Osoby posiadaj ące  aktualne uprawnienia do 
kierowania pojazdami ci ęŜarowymi o dopuszczalnej 
masie całkowitej powy Ŝej 3,5 t i min. 3 letnie 
doświadczenie na stanowisku kierowcy ww. pojazdu 
– 21 osób  

 
  Imiona i nazwiska …………………………….. 
Osoby posiadaj ące  min. 3 letnie do świadczenie  
na stanowisku, którego zakres obejmował załadunek 
odpadów - 18 osób 

 

   

 
 

 
Tabela II – osoby, z innych podmiotów na których b ędzie polegał  Wykonawca* 

Nazwisko i imię 
Funkcja proponowana 

w realizacji zamówienia 
Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe 

Nr uprawnień 
specjalność 

 
  Imiona i nazwiska …………………………….. 
Osoby posiadaj ące min. 3 letnie do świadczenie  
w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu 
taboru samochodowego w procesach logistycznych 
związanych z odbieraniem odpadów komunalnych  – 
3 osoby  

 Imiona i nazwiska …………………………….. 
Osoby posiadaj ące  aktualne uprawnienia do 
kierowania pojazdami ci ęŜarowymi o dopuszczalnej 
masie całkowitej powy Ŝej 3,5 t i min. 3 letnie 
doświadczenie na stanowisku kierowcy ww. pojazdu 
– 21 osób  

 
  Imiona i nazwiska …………………………….. 
Osoby posiadaj ące  min. 3 letnie do świadczenie  
na stanowisku, którego zakres obejmował załadunek 
odpadów - 18 osób 

 
 

   

 
 

Prawdziwo ść powy Ŝszych danych potwierdzam(my) własnor ęcznym podpisem świadom(mi) odpowiedzialno ści 
karnej z art. 297 Kodeksu karnego. ) 

  
 

Do załącznika naleŜy  załączyć: 
1. dla osób wymaganych w pkt 13 ppkt 13.3. 1) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz,- informacje,  

Ŝe dana osoba posiada min. 3 letnie do świadczenie w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponow aniu taboru 
samochodowego w procesach logistycznych zwi ązanych z odbieraniem odpadów komunalnych,  potwierdzone 
np referencjami, oświadczeniem pracodawcy,  potwierdzeniem staŜu pracy potwierdzającym wykonywanie  
ww. zakresu prac-obowiązków, świadectwem pracy z zakresem wykonywanych obowiązków,  oświadczeniem –
wykazem wykonywanych prac, CV itp. 



2. dla osób wymaganych w pkt 13 ppkt 13.3 2) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz,- informacje,  
Ŝe dana osoba posiada  aktualne uprawnienia do kierowa nia pojazdami ci ęŜarowymi o dopuszczalnej masie 
całkowitej powy Ŝej 3,5 tony i min. 3 letnie do świadczenie na stanowisku kierowcy ww. pojazdu, potwierdzone: 

        a) uprawnieniami  do kierowania pojazdami ci ęŜarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powy Ŝej 3,5 tony – 
kserokopia uprawnie ń  

        b) min. 3 letnie do świadczenie potwierdzone np referencjami ,oświadczeniem pracodawcy,  potwierdzeniem staŜu 
pracy potwierdzającym wykonywanie ww. zakresu prac-obowiązków, świadectwem pracy z zakresem wykonywanych 
obowiązków,  oświadczeniem –wykazem wykonywanych prac, CV  itp. 

3. dla osób wymaganych w pkt 13 ppkt 13.3. 3) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz,- informacje,  
Ŝe dana osoba posiada min. 3 letnie do świadczenie na stanowisku, którego zakres obejmował załadunek 
odpadów,  potwierdzone np referencjami, oświadczeniem pracodawcy,  potwierdzeniem staŜu pracy potwierdzającym 
wykonywanie ww. zakresu prac-obowiązków, świadectwem pracy z zakresem wykonywanych obowiązków,  
oświadczeniem –wykazem wykonywanych prac, CV itp. 

4.    Oświadczenie, Ŝe wskazane w załączniku nr 4 osoby wymienione w  pkt 13 ppkt 13.3. 2) „Instrukcji dla Wykonawców” 
– Rozdział 2 siwz,-, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia  
w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym  ( Dz. U.  z 2012r., poz 1137). 

5.   W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26  ust 2b w zakresie spełniania warunku dotyczącego   dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  polegał będzie na osobach zdolnych  wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków osoby te naleŜy wykazać w tabeli  nr II.  
Do załącznika naleŜy załączyć wówczas  pisemne zobowi ązanie  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy  
do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia.   

 
 
    

                   Podpisano 
 

    ................................................................................ 
                                                                                                                              (upowaŜnieni  przedstawiciele Wykonawcy) 

 
    ................................................................................ 

                                            (nazwa, adres) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica” 

 


