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Zał. I/5 
________________________________ 
     (pieczątka firmowa wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont 
kapitalny Audytorium sala 208 w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki 

Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. Siedlickiej w Gdańsku-Wrzeszczu  

oświadczam, że  

Pan/Pani (imię i nazwisko)  ………………………………………………….………………………………………………………….  
który/a będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiada uprawnienia 

budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające, wydane przez odpowiedni 
organ/stosowne komisje kwalifikacyjne - niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem, w 

zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia  
 

Pan/Pani (imię i nazwisko)  ……………………………………………………………………………………………………………….  

który/a będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót branży elektrycznej, 
posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające, wydane przez odpowiedni organ/stosowne 

komisje kwalifikacyjne - niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem, w zakresie zgodnym z 

przedmiotem zamówienia  

  
Pan/Pani (imię i nazwisko)  …………………………………………………………………………………………………………….  

który/a będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót branży sanitarnej, 
posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające, wydane 

przez odpowiedni organ/stosowne komisje kwalifikacyjne - niezbędne do wykonania prac objętych 

zamówieniem, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia  
 
 

 
 
 

                ___________________________________________ 
(podpis własnoręczny osoby(osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 
 
 
 

POUCZENIE: 
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające 
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające                  
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,                              
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) 
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.                 
z 2008 r. nr 63, poz. 394). 

 


