
 

 

 

Numer postępowania:  SE.266.1.2017 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

                                              Załącznik nr 6 do SIWZ 

...................................................................................                                                                                 ...................................., dnia ....................... 2017 r. 

          (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
Składany do zadania 

 

„Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej  drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez: 
• budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku od  drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej    
                1217K w m. Wielka Wieś, dł. ok. 1,815km, 

• przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku Wielka Wieś –Książ Mały- Moczydło, dł. ok.7,733km” 

 Lp. Nazwisko i imię 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

 
Kwalifikacje zawodowe 

rodzaj i numer uprawnień budowlanych, doświadczenie 

Osoby będące w dyspozycji 
wykonawcy/ oddane do 

dyspozycji przez inny podmiot 

1  Projektant  

Zgodnie z warunkami pkt.9.4.2 posiada uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności drogowej i doświadczenie zawodowe polegające na 

opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem 

decyzji ZRID, pozwoleń na budowę lub decyzji równoważnych) na budowę, 

rozbudowę, przebudowę, odbudowę drogi publicznej o nawierzchni z betonu 

asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie.   

 
Nr uprawnień …………………….. 
 
Doświadczenie zostało nabyte przy opracowaniu dokumentacji: 
1. ……………………………………………………….. (temat  dokumentacji)  

…………………………………………………………(wartość) 

 

Własne / oddane do 
dyspozycji* 
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2  Kierownik  budowy 

Zgodnie z warunkami pkt.9.4.2 posiada uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i posiada doświadczenie 

w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej zakończonej 

inwestycji związanej z budową, rozbudową, przebudową, odbudową drogi 

publicznej o nawierzchni z betonu asfaltowego ,klasy co najmniej L lub 

odpowiadającej tej klasie.    
 

Nr uprawnień …………………….. 
Doświadczenie zostało nabyte na następujących inwestycjach: 

1.     ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)  
…………………………………………………………(wartość) 

2. 

Własne / oddane do 
dyspozycji* 

Uwaga! oświadczam(my), że osoba wskazana, będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia wymagane w postawionym 

warunku w SIWZ i może sprawować wymienioną funkcję zgodnie z Prawem Budowlanym.  

* niepotrzebne skreślić ( jeżeli wykonawca pozostaje w stosunku umowy cywilno prawnej pozostawiamy własne) 

 

 


