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Załącznik nr 7 do SIWZ 

                                              Nr zamówienia: Wp.II.271.16.2012 
 
 
 

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

       pieczęć firmy                                                                               

 
 

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

TAKICH UPRAWNIEŃ 
 

  
Ja niŜej podpisany, reprezentujący firmą: 
  
 

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

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

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Pełnienie funkcji inŜyniera kontraktu nad realizacją inwestycji adaptacja budynków magazynowo – produkcyjnych, 
oraz budynków gospodarczych,  na Instytucje Otoczenia Biznesu – „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w 

Polanowicach” w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
 

 

oświadczam Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają/nie posiadają* wymagane uprawnienia: 

 

a)  InŜynier kontraktu – koordynator: 
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 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 waŜne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

b) Inspektor nadzoru w branŜy budowlanej: 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 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 waŜne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

c) Inspektor nadzoru w branŜy sanitarnej: 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, 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 waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów,  

d) Inspektor nadzoru w branŜy elektrycznej: 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  

      i urządzeń elektrycznych 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    
      waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

                                                                      
       *niepotrzebne skreślić 

                                                                                                                                                                                              
 
                                                                    ................................................................................. 

        pieczęć i podpisy osób upowaŜnionych do 
                     reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym 


