
 

 

 

 

 

                         Załącznik nr 6 do SWZ 

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

 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

DO REALIZACJI ZAMÓWNIA PO ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 7 

PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU 
 

Wykaz winien potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu pn. „Przebudowa i modernizacja Głównej Przepompowni Ścieków w Ustce w 

systemie zaprojektuj i wybuduj – III Postępowanie", dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonej w rozdziale VI Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

Lp. 
Imię i nazwisko wyznaczonej 

osoby 

Zakres wykonywanych 

czynności / stanowisko 

Uprawnienia zawodowe  

(wskazać zakres) 

Doświadczenie 

(wskazać doświadczenie wymagane zapisami 

SWZ) 

Potencjał własny/ 

podmiotu trzeciego  

1.  

Projektant branży 

konstrukcyjno - 

budowlanej  
 

Doświadczenie zawodowe w projektowaniu:  

…………….  lat oraz doświadczenie w sporządzeniu 

projektu technicznego (projektu wykonawczego) 

przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) obiektów 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków w 

ilości ……….  

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

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

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

(nazwa zadania, inwestor, termin realizacji) 

 

2.  
Projektant branży 

sanitarnej  

Doświadczenie zawodowe w projektowaniu:  

…………….  lat oraz doświadczenie w sporządzeniu 

projektu technicznego (projektu wykonawczego) 

przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków o 

minimalnej przepustowości 5 000 m3/d lub 

wydajności układu pompowego wynoszącego 

minimum 650 m3/h w ilości ……….  

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

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

 



Strona 2 z 3 

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

(nazwa zadania, inwestor, termin realizacji) 

3.  
Projektant branży 

elektrycznej  

Doświadczenie zawodowe w projektowaniu:  

…………….  lat oraz doświadczenie w sporządzeniu 

projektu technicznego (projektu wykonawczego) 

przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków w  

zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, 

sterowanie, automatyka, AKPiA) w ilości ……….  

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

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

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

(nazwa zadania, inwestor, termin realizacji) 

 

4.  

Kierownik budowy i 

kierownik robót branży 

konstrukcyjno - 

budowlanej  

 

Doświadczenie zawodowe w kierowaniu robót 

branży konstrukcyjno-budowlanej: …………….  lat 

oraz doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu 

robót budowlanych polegających na przebudowie lub 

rozbudowie (modernizacji) obiektów przepompowni 

ścieków lub oczyszczalni ścieków w ilości ………. 

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

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

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

(nazwa zadania, inwestor, termin realizacji) 

 

5.  
Kierownik robót 

branży sanitarnej  

Doświadczenie zawodowe w kierowaniu robót 

branży sanitarnej: …………….  lat oraz 

doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót 

budowlanych polegających na przebudowie lub 

rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków 

lub oczyszczalni ścieków o minimalnej 

przepustowości 5 000 m3/d lub wydajności układu 

pompowego wynoszącego minimum 650 m3/h w 

ilości ………. 

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

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

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

(nazwa zadania, inwestor, termin realizacji) 
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6.  
Kierownik robót 

branży elektrycznej  

Doświadczenie zawodowe w kierowaniu robót 

branży elektrycznej: …………….  lat oraz 

doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót 

budowlanych polegających na przebudowie lub 

rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków 

lub oczyszczalni ścieków w zakresie pełnej branży 

elektrycznej (elektryka, sterowanie, automatyka, 

AKPiA) w ilości ………. 

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

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

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

(nazwa zadania, inwestor, termin realizacji) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż kadra kierownicza Wykonawcy, w tym osoby wskazane w wykazie skierowane do realizacji zamówienia, posiadają wykształcenie i 

kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określone przepisami prawa i zapisami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

 

UWAGA: 

1) Z informacji zamieszczonych w wykazie musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 
 
 

 

 

          .......................... dnia ..........................                                                               ................................................................................... 
               (miejscowość)                                                                                                                                                    (podpis i pieczątka uprawomocnionego  

                                                                                                                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy) 
     

 


