
 

Załącznik nr 7 - Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę Projektów kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej  

Tytuł Zamówienia: 
„Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa etap I – w zakresie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni  ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w 

sołectwie Jodłowa Dolna (część)” 

 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Jodłowa 39-225 Jodłowa1A 
 
WYKONAWCA: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
WYKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące projekty w  zakresie  projektowania   sieci  kanalizacyjnych  
lub  wodociągowych o  wartości robót budowlanych   brutto   ponad 10 mln złotych, : 
 

L.p. 
Nazwa zamówie-

nia  

Wartość robót 

budowlanych 
zamówienia  
w PLN brutto 

Przedmiot zamówienia/rodzaj 
wykonywanych  

Data wykonania 

Miejsce wyko-
nania 

zamawiający  (na-
zwa, adres, nr tele-
fonu do kontaktu) 

Data oddania do 
eksploatacji za-

projektowanej ka-
nalizacji sanitar-
nej lub wodocią-

gowej 

początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

..         

..         

 
Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego (ych) podmiotu (ów) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p. załączamy dokument(y) udowadniający(e), że 
będziemy dysponowali jego (ich) zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
UWAGA : 

  Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
 
Miejscowość, data ……………………………………. 
PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa(y) Wyko-

nawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wyko-

nawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wyko-

nawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wy-

konawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

      

      

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego             IZP.271.5.2014.ES 

  



 

Załącznik nr 8 - Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę Projektów  oczyszczalni ścieków 

 

Tytuł Zamówienia: 
Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa etap I – w zakresie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni  ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w 

sołectwie Jodłowa Dolna (część)” 

 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Jodłowa 39-225 Jodłowa1A 

WYKONAWCA: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
WYKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące projekty w  zakresie  projektowania  oczyszczalni  ścieków  o  
przepustowości  800 m3/d: 

 

L.p. 
Nazwa zamówie-

nia  

Wartość robót 
budowlanych 
zamówienia  

w PLN brutto 

Przedmiot zamówienia/rodzaj 
wykonywanych  

Data wykonania 
Miejsce wyko-

nania 

zamawiający  (na-
zwa, adres, nr tele-
fonu do kontaktu) 

Data oddania do 
eksploatacji za-
projektowanej 

oczyszczalni 
początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

..         

..         

 
Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego (ych) podmiotu (ów) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p. załączamy dokument(y) udowadniający(e), że 
będziemy dysponowali jego (ich) zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
UWAGA : 

  Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
 
Miejscowość, data ……………………………………. 
 
PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa(y) Wyko-

nawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wyko-

nawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wyko-

nawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wy-

konawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

      

      

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                      IZP.271.5.2014.ES 

  



 

Załącznik nr 9 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.  
 

Tytuł Zamówienia: 
Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa etap I – w zakresie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni  ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w 

sołectwie Jodłowa Dolna (część)” 

 
 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Jodłowa 39-225 Jodłowa1A 
 

WYKONAWCA: 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wykonawca przedstawia według podanego powyżej wzoru informacje o osobach wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własną odpowie-
dzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez 

Zamawiającego kwalifikacje.  
Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego (ych) podmiotu (ów) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p. załączamy dokument(y) udowadniający(e), że 
będziemy dysponowali jego (ich) zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Miejscowość, data ………………………………….. 
PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa(y) Wyko-

nawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnio-

nej(ych) do podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wyko-

nawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wyko-

nawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

  
 

    

      

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  IZP.271.5.2014.ES 

  

l.p. 
Imię i nazwisko 

 

Zakres 
wykony-
wanych 
czynno-

ści 

Kwalifikacje 
zawodowe/ 
Uprawnienia 
zakres i nu-

mer  

Doświadczenie zawodowe 

Podstawa do dysponowa-

nia osobami 

Nazwa Inwestora zadania i inwestycji/ 
zakres projektowania/ robót budowla-

nych- termin oddania do użytkowania 
inwestycji . 

 

Pełniona 

funkcja 
 

Okres wykonywania pro-
jektu 

od do 

1)          

     

     

2)          

     

Etc         

  



 

 

Załącznik nr 10 -  Wzór informacji o przynależności do grup kapitałowych 
 
Tytuł Zamówienia:  

Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa etap I – w zakresie dokumentacji projektowej na budowę 
oczyszczalni  ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jodłowa Dolna (część) 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego    IZP.271.5.2014.ES 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Jodłowa 39-225 Jodłowa1A 

 
   WYKONAWCA: 

 

 
l.p. 

 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 

 
Adres(y) Wyko-

nawcy(ów) 

   

   

 
I N F O R M A C J A 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia „Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa etap I – w 
zakresie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni  ścieków wraz z siecią kanalizacji sani-

tarnej w sołectwie Jodłowa Dolna (część)” 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy, stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.):  

 
1) informuję o tym, że nie należę do grupy kapitałowej;*  
 
2)W związku z tym, że należę do grupy kapitałowej, przedstawiam listę podmiotów należących do tej sa-
mej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. 

 
Lp. Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo 

miejsce zamieszkania i adres podmiotu:  
 

  

  

 
PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa(y) Wyko-

nawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) upo-

ważnionej(ych) do podpisania niniej-

szej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważ-

nionej(ych) do podpisania ni-
niejszej oferty w imieniu Wyko-

nawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wyko-
nawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

  

 
 

    

  

 
 

    

 
* Wykonawca usuwa niepotrzebne 

 


