
 
   

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 
……………………………………. 

/ pieczęć firmowa / 
 

DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 

w ramach zadania 
„Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 

12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 
2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17” w ramach: 

podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w 
województwie śląskim 

działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 
oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
 

Część I. Sosnowiec ul. Chemiczna 12/I, Chemiczna 12/II, Chemiczna 12/III, Chemiczna 12/XI* 
 

Część II. Sosnowiec ul. Chemiczna 12/IV, Chemiczna 12/V Chemiczna 12/VI, Chemiczna 
12/VIII* 

* Wykonawca zobowiązany jest wskazać i zaznaczyć, której części dotyczy niniejsze oświadczenie 
 

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

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

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy) 

 

Przedkładamy wykaz doświadczenia kierownika budowy 

Lp. 
Imię 

i 
 nazwisko 

Funkcja Uprawnienia Doświadczenie Wykształcenie 
Podstawa do 

dysponowania 
osobą 



 
   

1 

 

Kierownik 
budowy  

Posiada uprawnienia o nr ewid.: 
........ do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w 
budownictwie do kierowania 
robotami budowlanymi w 
specjalności  
w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 
bez ograniczeń 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierownik 
................................... 
………………………………
…………... na zadaniu pn.: 
................................... 
............................................
.......................... 
o wartości: ... zł brutto, 
odnoszącej się do roboty 
polegającej na  
wykonaniu lub remoncie 
instalacji centralnego 
ogrzewania 
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.......................... 
o wartości: ... zł brutto, 
odnoszącej się do roboty 
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…………………….………………………………………  

  (pieczątka, podpis Wykonawcy 
 lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

 
 

Data: ..........................................                   


