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Załącznik Nr  7 do SIWZ 

..………………………………..                                                                                                                                                                               Znak sprawy: ZPD.271.2.4.2018 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

 

Wykaz osób /które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia/ skierowanych  przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

 

Nazwa Wykonawcy:     ……………………………………………………………………… 

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

 

Oświadczam, że w postępowaniu pn.: / W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie 

 

następujące osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia 

 
 

Lp. 

Imię i  nazwisko Planowana funkcja, 

zakres czynności 

 

Informacje o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

dysponuje/będzie dysponował  

(np. umowa o prace, zlecenie,  

umowa o dzieło) 

Doświadczenie 

(w zakresie potwierdzającym 

spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu) 

Wykształcenie 

 

Posiadane 

kwalifikacje 

zawodowe (zakres 

odpowiednich 

uprawnień) 

1 2 3 4 5 6 7 

- do opracowania dokumentacji projektowej: 

1.  a) projektant posiadający uprawnienia do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

kanalizacyjnych bez ograniczeń 

    

2.  b) projektant posiadający uprawnienia do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń  

    

- do realizacji robót budowlanych: 
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1.  a) Kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie tj.: do 

kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń  kanalizacyjnych, 

    

2.  b) osoba (minimum jedna) posiadająca upraw 

nienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie tj.: do kierowa 

nia robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych 

    

3.   c) osoba (minimum jedna) posiadająca 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie tj.: do 

kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej. 

    

 

Niniejszym potwierdzamy  spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu, nie później niż na dzień składania ofert. 

 

 

 

 

Dnia ........................... 2018r                                                                                                             ……….…………………………..…………………… 
                                                                                                    (czytelny  podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby     

                                                                                                               (osób)  upoważnionej(nych) do podpisania)            
                       


