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WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Postępowanie przetargowe na roboty  

pn.: „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JG-PR-2011-1 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. 

Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra, POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja) 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: dysponuję(emy) osobami / będę(będziemy) dysponował(ać) osobami* wymienionymi 

w tabeli poniżej i będą one wykonywać wskazane w niej czynności przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi 

przez Zamawiającego warunkami: 

Lp 
imię i nazwisko 

 

zakres 
wykonywanych 

czynności 

doświadczenie 

[lata] 

 
 

forma 
zatrudnienia   
– podstawa 

dysponowania* 

posiadane 
uprawnienia, 
znak i data  

wydania, organ 

wydający, 
podstawa prawna 

wydania** 

wpis na listę 
samorządu 

zawodowego, 
znak i data  

wydania, termin 
ważności, organ 

wydający 

inne 
informacje,                   

np. 

zrealizowane  
Projekty 

1  Przedstawiciel 

Wykonawcy  
 

     

2  Kierownik budowy  

w specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej 

     

3  Kierownik robót 

budowlanych  

w specjalności 

sanitarnej 

     

4  Kierownik robót 

budowlanych  

w specjalności 

elektrycznej i AKPiA 

     

5  Kierownik robót 

elektroenergetycznych  

 

     

6  Projektant 

w specjalności 

sanitarnej  

 

     

7  Technolog 

oczyszczalni ścieków 
     

 

8 

 Projektant 

w specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej 

     

8  Projektant 

w specjalności 

elektrycznej i AKPiA 

 

     

9  Projektant 

Przebudowy linii 

110kV 
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Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne                      

w świetle wymagań ogłoszenia. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać 

wymagane przez Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenie.  

 

Do niniejszego oświadczenia załączono pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 

osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie powyżej Wykonawca wskazał osoby, którymi 

dysponują inne podmioty, lub pisemne zobowiązania osób fizycznych o przystąpieniu do realizacji 

zamówienia w przypadku, jeśli osoby te nie są pracownikami Wykonawcy*. 

 

* niepotrzebne skreślić, 

** Wykonawca zobowiązany jest do podania podstawy prawnej oraz właściwego Rozporządzenia, na mocy której 

udzielono uprawnień. 

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 oraz                 

art. 305 Kodeksu Karnego. 

 

3. PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszego wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszego wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość 

i data 

  

 

    

  

 

    

 


