
 1

Załącznik nr 7 do SIWZ 

                                              Nr zamówienia: WG.271.6.2016 
 
 

....................................                                                                                    ..........................................dnia  

       pieczęć firmy                                                                               

 
 

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 
POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA, JEŻELI USTAWY NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIA 

TAKICH UPRAWNIEŃ 
  
 
 
Ja niżej podpisany, reprezentujący firmą: 
  
 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................... 
 
 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................. 
 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – osiedle domków 
jednorodzinnych Byczyna 

 
 

oświadczam że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: 
 

− co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 
Uprawnienia zgodnie z: 
  
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) 
lub  
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r.  
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późniejszymi zmianami)  
lub  
spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) tj. osoba/y które/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy  
z dnia 15.12. 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów („świadczenie 
usług transgranicznych”). 
                                                                                                                                                                                

         
 
 
 

                                                        ................................................................................. 
                pieczęć i podpisy osób upoważnionych do 

                                                   reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym 


