DOŚWIADCZENIE OSÓB WSKAZANYCH W WYKAZIE OSÓB
(Projektant branży drogowej / Kierownik zespołu projektowego, Projektant drogowych obiektów inżynierskich, Kierownik budowy,
Kierownik robót drogowych, Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich, Geodeta, Asystent ds. rozliczeń, Osoba pełniąca
nadzór przyrodniczy ze strony wykonawcy)
(dokument składany przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego)

Nazwa Przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr NIP .........................................................
Nr telefonu ……………

Proponowane
przeznaczenie

Nr REGON ................................................

Nr fax ……………

e-mail: ……………

Projektant branży drogowej / Kierownik zespołu projektowego
Kategoria
drogi
Rodzaj dokumentacji projektowej (projekt
budowlany)
(np. gminna,
Nazwa zadania*)
budowa/przebudowa/rozbudowa drogi publicznej

powiatowa,
wojewódzka,
krajowa)

Klasa
drogi
(np. G, Z, S)

Długość
odcinka
drogi

Projektant branży
drogowej /
Kierownik zespołu
projektowego osoba koordynująca
wszystkie
opracowania i
branże
*) wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy minimum G i długości minimum 2 km.
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Projektant drogowych obiektów inżynierskich
Proponowane
przeznaczenie

Nazwa zadania*)

Rodzaj dokumentacji projektowej (projekt
budowlany)
budowa/przebudowa/rozbudowa drogowego obiektu
inżynierskiego w ciągu drogi publicznej

Kategoria
drogi

Klasa drogi

(np. gminna,
powiatowa,
wojewódzka,
krajowa)

(np. G, Z, S)

Projektant
drogowych
obiektów
inżynierskich
*) wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi publicznej klasy minimum G.

Kierownik budowy

Pełniona
funkcja *)

Nazwa
zadania**)

Rodzaj robót
(budowa/przebudo
wa/ rozbudowa
drogi publicznej )
wraz
z budową/przebudo
wą/rozbudową
drogowego obiektu
inżynierskiego

Ilość miesięcy
doświadczenia
zawodowego na
stanowisku
kierownika budowy
na wskazanym
zadaniu.

Kategoria
drogi
(np. gminna,
powiatowa,
wojewódzka, krajowa)

Klasa
drogi
(np. G, Z, S)

Długość
zrealizowaneg
o odcinka
drogi
publicznej

Wartość
zadania

Udział w
czynnościach
odbiorowych
świadczących
o zakończeniu
realizacji
zamówienia

*) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z
2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku kierownika budowy,
**) minimum 1 zadaniu o wartości minimum 30 000 000 PLN (brutto) polegającym na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum G o długości minimum 2 km
wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.
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Kierownik robót drogowych

Pełniona funkcja *)

Nazwa zadania **)

Rodzaj robót
(budowa/
przebudowa/ Klasa drogi
rozbudowa (np. G, Z, S)
drogi
publicznej)

Długość
zrealizowanego
odcinka drogi
publicznej

Udział w
czynnościach
odbiorowych
świadczących o
zakończeniu
realizacji
zamówienia

*) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych,
**) na minimum jednym zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), klasy minimum Z o długości minimum 2 km, wraz z udziałem w
czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

Pełniona funkcja *)

Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich
Rodzaj robót
Udział w czynnościach
Klasa drogi
(budowa/ rozbudowa /
odbiorowych
świadczących
(np. G, Z, S)
przebudowa drogowego
Nazwa zadania **)
o
zakończeniu
realizacji
obiektu inżynierskiego
zamówienia
w ciągu drogi
publicznej)

*) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych,
**) na budowie/przebudowie/rozbudowie minimum jednego drogowego obiektu inżynierskiego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), w ciągu drogi publicznej klasy minimum Z (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43,
poz. 430 z późn. zm.), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.
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Geodeta
Proponowana funkcja

Rodzaj robót

Nazwa zadania *)

(budowa/rozbudowa/przebudowa drogi
publicznej)

Geodeta
*) wykazać pełnienie obsługi geodezyjnej na minimum jednym zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową drogi publicznej.

Asystent ds. rozliczeń
Pełniona funkcja

Nazwa zadania *)

Rodzaj robót
(budowa/rozbud
owa/przebudowa
dróg
publicznych)

Klasa drogi
(np. G, Z, S)

Asystent ds. rozliczeń
*) wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych kasy minimum G.

Osoba pełniąca nadzór przyrodniczy ze strony wykonawcy
Pełniona funkcja

Nazwa zadania *)

Rodzaj robót
(budowa/rozbudowa/przebudowa
dróg publicznych)

Osoba pełniąca nadzór
przyrodniczy ze strony
wykonawcy
*) wykazać doświadczenie pełnienia nadzoru przyrodniczego na zrealizowanym minimum 1 zadaniu związanym z budową /rozbudową /przebudową dróg publicznych.

..........……………..............................................
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SIWZ.
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