Załącznik Nr 5a
DOŚWIADCZENIE OSÓB WSKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU Nr 5
(po zmianie)
(Kierownik budowy, Kierownik robót drogowych, Asystent ds. rozliczeń)

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

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

Nr fax ……………

e-mail: ……………

Kierownik budowy
Pełniona funkcja i okres
jej pełnienia (w
miesiącach) na
wykazanym zadaniu *)

Nazwa zadania**)

Rodzaj robót
(budowa/rozbudowa/ przebudowa
drogi publicznej)

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

Klasa drogi
(np. G, Z, S)

Wartość zadania

*) 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., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych,
**) na minimum 1 zadaniu związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 15 000 000 PLN (brutto).
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Kierownik robót drogowych
Pełniona funkcja i okres jej
pełnienia (w miesiącach) na
wykazanym zadaniu *)

Nazwa zadania **)

Rodzaj robót
(budowa/ rozbudowa/
przebudowa drogi
publicznej)

Długość
zrealizowanego
odcinka drogi
publicznej

Kategoria drogi Klasa drogi
(np. G, Z, S)

(np. gminna, powiatowa,
wojewódzka, krajowa)

*) wykazanie 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., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
**) na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych o długości minimum 3 km.

Asystent ds. rozliczeń
Pełniona funkcja

Nazwa zadania *)

Wartość zadania

Rodzaj robót
(budowa/rozbudowa/przebudowa
dróg publicznych)

Klasa drogi
(np. G, Z, S)

Asystent ds. rozliczeń
*) wykazanie doświadczenia na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 15 000 000 PLN
(brutto)

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