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pieczęć Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 
WYKONAWCY LUB KADRY KIEROWNICZEJ WYKONAWCY 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: „Rozbudowę i przebudowę 
istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń 
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. Modernizacja 
istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych  
w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, na terenie działki o nr ew. 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 w obrębie 
ew. Machnacz gm. Brześć Kujawski, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” oświadczam,  
że osoba/osoby wskazane w wykazie osób, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, posiadają wymagane uprawnienia, tj.: 

 co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie 
obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania 
robotami budowlanymi) i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego (okręgowej izby inżynierów budownictwa) oraz minimum 10 lat doświadczenia 
zawodowego (licząc do dnia wszczęcia postępowania) na stanowisku kierownika robót lub 
budowy w realizacji robót budowalnych z których: co najmniej jedna polegała na budowie / 
przebudowie / rozbudowie obiektu budowlanego – budynku o konstrukcji stalowej wraz  
z instalacjami: elektryczną, kanalizacyjną  i wodociągową, wentylacyjną oraz 
przeciwpożarową wraz z zapleczem (np. socjalnym lub administracyjnym, o konstrukcji 
stalowej lub innej); 

oraz  

 co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik robót), posiadającą uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów 
prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi)  
i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (okręgowej izby 
inżynierów budownictwa) oraz posiada co najmniej 60-miesięczne doświadczenie zawodowe po 
uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

oraz  
- co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik robót), posiadającą uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie 
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obowiązujących przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania robotami 
budowlanymi) i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
(okręgowej izby inżynierów budownictwa) oraz posiada co najmniej 60-miesięczne doświadczenie 
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 
oraz 

 co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada 
kwalifikacje mistrza w zawodzie dekarz lub blacharz budowlany (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle – t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1182 z późn. zm. – dowodem 
posiadania ww. kwalifikacji jest dyplom mistrza).  
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