
 

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu 

Nr postępowania: ZS/7/U/21 

 

WYKAZ OSÓB 
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA - OŚWIADCZENIE 

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone przez Spółkę Komunalną Żukowo sp. z o. o.  
pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczące rozbudowy i modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody Małkowo 
 
oświadczam / oświadczamy*, że dysponuję lub będę dysponował osobami: 

1. Pan / Pani   ………………………………………………… który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  

w budownictwie do projektowania w specjalności ………………………….. Oświadczam, że dysponuję lub 

będę dysponował w/w osobą na podstawie ……………………..……………..** 

2. Pan / Pani   ………………………………………………… który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  

w budownictwie do projektowania w specjalności ………………………….. Oświadczam, że dysponuję lub 

będę dysponował w/w osobą na podstawie ……………………..……………..** 

3. Pan / Pani   ………………………………………………… który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  

w budownictwie do projektowania w specjalności ………………………….. Oświadczam, że dysponuję lub 

będę dysponował w/w osobą na podstawie ……………………..……………..** 

4. Pan / Pani   ………………………………………………… który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  

w budownictwie do projektowania w specjalności ………………………….. Oświadczam, że dysponuję lub 

będę dysponował w/w osobą na podstawie ……………………..……………..** 

5. Pan / Pani   ………………………………………………… który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  

w budownictwie do projektowania w specjalności ………………………….. Oświadczam, że dysponuję lub 

będę dysponował w/w osobą na podstawie ……………………..……………..** 

6. Pan / Pani   ………………………………………………… który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  

w budownictwie do projektowania w specjalności ………………………….. Oświadczam, że dysponuję lub 

będę dysponował w/w osobą na podstawie ……………………..……………..** 

 
W celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień w/w osób, załączam do niniejszego wykazu kopie dokumentów 
potwierdzających posiadane przez te osoby uprawnienia budowlane oraz kopie informacji odnośnie 
przynależności do Izby Inżynierów.  
 
 
 
 
                                                                                                                  _________________________________ 

                            (podpis i pieczątka osoby upoważnionej                               
do reprezentowania Wykonawcy) 

POUCZENIE: 
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

*    niepotrzebne skreślić 

**       wpisać podstawę do dysponowania np.: umowa o pracę, umowa zlecenie itp. 


