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     Orli Staw, dnia 8 sierpnia 2013 roku 
UA.271.1.11.2013 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i budowa 

kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych „Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013/S 142-
246553 w dniu 24.07.2013 r.  

 
W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą 
w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 

 
 

Pytanie 1 
„Składamy następujące pytania dotyczące zapisów IDW: 
 

1. Z uwagi na fakt, że zamówienie na wykonanie robót wymienionych w ust. 10.1.2, podpunkty 1) 
– roboty ziemne, 2) – uszczelnienie mineralne i 3) – uszczelnienie geomembraną, najczęściej 
występują łącznie, jako zamówienie na budowę kwater składowisk, prosimy o informację, 

 
czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy  
i doświadczenia, jeżeli będzie się on legitymował dokumentami świadczącymi, że wykonał co 
najmniej dwa zamówienia w skład których wchodziły łącznie roboty w rodzaju i o parametrach 
opisanych w ww. podpunktach 1), 2) i 3)?”. 

 
Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w celu wykazania spełnienia warunku, o którym stanowi pkt 10.1.2. 
IDW – I części SIWZ Wykonawca może wskazać wykonanie co najmniej dwóch zamówień w skład, 
których wchodziły łącznie roboty w rodzaju i o parametrach opisanych odpowiednio w pkt 10.1.2.1) i 
10.1.2.2) i 10.1.2.3) IDW, przy  jednoczesnym wskazaniu wykonania co najmniej dwóch zamówień, o 
których stanowi pkt 10.1.2.4) IDW. 

W związku z powyższym załączone dowody mogą w swej treści potwierdzać łączne wykonanie 
zamówień opisanych w pkt. 10.1.2. 1), 2) i 3) IDW – I części SIWZ.  
 
Pytanie nr 2  
„2. W związku z zapisem w ust. 10.1.3.1., że Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do uczestnictwa w wykonywaniu niniejszego zamówienia, między 
innymi: 

„1) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne kwalifikacje 
zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w sporządzeniu (lub udział w 
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zespole projektowym) co najmniej dwóch dokumentacji projektowych budowy składowiska 
odpadów (w tym co najmniej jednego o powierzchni minimum 2,5 ha);”, 
prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek w tym zakresie, jeżeli 
Wykonawca wskaże na to stanowisko 
a. Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne 
kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa 
polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w 
sporządzeniu (lub udział w zespole projektowym) co najmniej dwóch dokumentacji 
projektowych budowy składowiska odpadów (w tym co najmniej jednego o powierzchni 
minimum 2,5 ha) 

oraz 
b. Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej do projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne kwalifikacje 
zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. 

 
Pytanie wynika z faktu, że we wszystkich wykonanych rzez nas dokumentacjach projektowych 
wiodącym projektantem jest projektant technolog w specjalności instalacyjnej jak wyżej i to z 
nim związane jest wymagane doświadczenie.”. 

 
Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że zaproponowana w pytaniu treść dotycząca osoby projektanta, o którym 
mowa w pkt 10.1.3.1.1) IDW – I części SIWZ nie jest wystarczająca dla wykazania spełnienia warunku 
dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia w dotychczasowym brzmieniu.  
 

Ponadto Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 
(Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 
 
1) pkt 10.1.3.1 IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:  
     „10.1.3.1. Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wskaże do uczestnictwa w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności: 

     10.1.3.1.1. 
1) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej do projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne kwalifikacje 
zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w sporządzeniu (lub 
udział w zespole projektowym) co najmniej dwóch dokumentacji projektowych budowy 
składowiska odpadów (w tym co najmniej jednego o powierzchni minimum 2,5 ha); 
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2) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne 
kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa 
polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym w 
zaprojektowaniu co najmniej dwóch pozytywnie uruchomionych i odebranych instalacji do 
pobierania, przesyłu i oczyszczania gazu składowiskowego w ilości minimum 100 m3/h w 
celu jego energetycznego wykorzystania w jednostce kogeneracyjnej z modułem odzysku 
ciepła i przyłączeniem do sieci cieplnej; 

3) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 
projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe 
uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym w zaprojektowaniu co najmniej 
dwóch pozytywnie uruchomionych i odebranych instalacji do produkcji energii elektrycznej i 
ciepła z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 
minimum 200 kW każda; 

4) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do nadzorowania lub kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub posiadającego 
równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami 
prawa polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym jako Kierownik 
budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy składowiska odpadów, o powierzchni 
minimum 2,5 ha, uszczelnionego warstwą mineralną i warstwą syntetyczną; 

5) Geotechnika posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej o specjalizacji geotechnika (lub posiadającego równoważne kwalifikacje 
zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót budowlanych. Zamawiający 
dopuszcza, aby funkcję Geotechnika pełnił Kierownik budowy, pod warunkiem spełnienia 
przez niego opisanych powyżej wymagań, lub  

10.1.3.1.2. 

1) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne kwalifikacje 
zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe; 

2) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne 
kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa 
polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym w 
zaprojektowaniu co najmniej dwóch pozytywnie uruchomionych i odebranych instalacji do 
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pobierania, przesyłu i oczyszczania gazu składowiskowego w ilości minimum 100 m3/h w celu 
jego energetycznego wykorzystania w jednostce kogeneracyjnej z modułem odzysku ciepła i 
przyłączeniem do sieci cieplnej oraz  doświadczenie w sporządzeniu (lub udział w zespole 
projektowym) co najmniej dwóch dokumentacji projektowych budowy składowiska 
odpadów (w tym co najmniej jednego o powierzchni minimum 2,5 ha); 

3) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez 
ograniczeń (lub posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach 
określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe w projektowaniu, w tym w zaprojektowaniu co najmniej dwóch pozytywnie 
uruchomionych i odebranych instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła z 
odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej minimum 
200 kW każda; 

4) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do nadzorowania lub kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub posiadającego 
równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami 
prawa polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym jako Kierownik 
budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy składowiska odpadów, o powierzchni 
minimum 2,5 ha, uszczelnionego warstwą mineralną i warstwą syntetyczną; 

5) Geotechnika posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej o specjalizacji geotechnika (lub posiadającego równoważne kwalifikacje 
zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót budowlanych. Zamawiający 
dopuszcza, aby funkcję Geotechnika pełnił Kierownik budowy, pod warunkiem spełnienia 
przez niego opisanych powyżej wymagań, lub 

10.1.3.1.3. 

1) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne kwalifikacje 
zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe; 

2) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne 
kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa 
polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym 
doświadczenie w sporządzeniu (lub udział w zespole projektowym) co najmniej dwóch 
dokumentacji projektowych budowy składowiska odpadów (w tym co najmniej jednego o 
powierzchni minimum 2,5 ha); 

3) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
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kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (lub posiadającego równoważne 
kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie  
z przepisami prawa polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w 
projektowaniu, w tym w zaprojektowaniu co najmniej dwóch pozytywnie uruchomionych i 
odebranych instalacji do pobierania, przesyłu i oczyszczania gazu składowiskowego w ilości 
minimum 100 m3/h w celu jego energetycznego wykorzystania w jednostce kogeneracyjnej z 
modułem odzysku ciepła i przyłączeniem do sieci cieplnej; 

4) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez 
ograniczeń (lub posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach 
określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe w projektowaniu, w tym w zaprojektowaniu co najmniej dwóch pozytywnie 
uruchomionych i odebranych instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła z 
odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej minimum 
200 kW każda; 

5) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do nadzorowania lub kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub posiadającego 
równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami 
prawa polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym jako Kierownik 
budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy składowiska odpadów, o powierzchni 
minimum 2,5 ha, uszczelnionego warstwą mineralną i warstwą syntetyczną; 

6) Geotechnika posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej o specjalizacji geotechnika (lub posiadającego równoważne kwalifikacje 
zawodowe uznane na zasadach określonych, zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót budowlanych. Zamawiający 
dopuszcza, aby funkcję Geotechnika pełnił Kierownik budowy, pod warunkiem spełnienia 
przez niego opisanych powyżej wymagań.”; 

2) pkt 10.1.3.4. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„10.1.3.4. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz 
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5.1. lub 5.2. lub 5.3. do niniejszej IDW, a także 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do 
niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny 
oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu ww. dokumenty ma obowiązek 
złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą 
spełnianie tego warunku).”; 
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3) w pkt. 14.3.1) IDW – I części SIWZ litera f) otrzymuje brzmienie: 
„f) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.1. lub 5.2. lub 5.3. do niniejszej IDW,”; 

4) w pkt. 14.3.1) IDW – I części SIWZ po literze k dodaje się literę l w brzmieniu: 
„l) dowód wniesienia wadium.”; 

5) pkt  16 IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„16.     Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

16.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  5 września 2013 r. do godz. 10.00 

 

16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i budowa kwatery II składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw”” 

Nie otwierać przed dniem: 5 września 2013 r. godz. 10.05 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”; 

6) pkt 18.1. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„18.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 

w dniu    5 września 2013 r. o godz. 10.05 ” 

 

7) w pkt 30 IDW – I części SIWZ w tabeli w drugiej kolumnie wiersz nr 5 otrzymuje brzmienie: 
„Załącznik nr 5.1., 5.2., 5.3.”; 
 

8) Załącznik nr 4 do IDW – I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

  



7 
 

„Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.11.2013 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 
 

Adres do korespondencji: 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   
   
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane spełniające wymagania opisane w pkt. 10.1.2. 

niniejszej IDW 
 

Lp. 
Wymagany zakres 

zamówienia* 
 

Nazwa, adres i dane 
kontaktowe 

Odbiorcy (nazwa, adres, nr tel.) 

Wartość 
zamówienia 
brutto w PLN 

Daty i miejsce 
wykonania 
zamówienia 

Nazwa Wykonawcy 

1. Ad. 10.1.2. pkt 1) IDW     

2. Ad. 10.1.2. pkt 1) IDW     

3. Ad. 10.1.2. pkt 2) IDW     

4. Ad. 10.1.2. pkt 2) IDW     

5. Ad. 10.1.2. pkt 3) IDW     

6. Ad. 10.1.2. pkt 3) IDW     

7. Ad. 10.1.2. pkt 4) IDW     

8. Ad. 10.1.2. pkt 4) IDW     

*Zamawiający informuje, że w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę wierszy w kolumnie „Wymagany zakres zamówienia”, Zamawiający uzna, 
że Wykonawca wskazał zamówienia o zakresach odpowiadających wymogom sformułowanym odpowiednio w pkt. 10.1.2.1), 10.1.2.2), 10.1.2.3), 
10.1.2.4) IDW 
 

PODPIS: 
Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

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

podpisania oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i data 

 

       
      ” 
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9) Załącznik nr 5 do IDW – I części SIWZ zastępuje się Załącznikiem nr 5.1., 5.2., 5.3. w następującym brzmieniu:                                
„Załącznik nr 5.1. – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.11.2013 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 
Adres do korespondencji: 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 
WYKONAWCA: 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   
   
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

określonych odpowiednio w pkt. 10.1.3.1.1. niniejszej IDW  
 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 
 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Doświadczenie Wykształcenie 
 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Informacje o podstawie do 
dysponowania osobami 

1. Projektant       
2. Projektant       
3. Projektant       
4. Kierownik budowy       
5. Geotechnik       

 
PODPIS(Y): 
Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 5.2. – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.11.2013 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 
Adres do korespondencji: 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 
WYKONAWCA: 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   
   
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

określonych odpowiednio w pkt. 10.1.3.1.2. niniejszej IDW  
 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 
 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Doświadczenie Wykształcenie 
 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Informacje o podstawie do 
dysponowania osobami 

1. Projektant       
2. Projektant       
3. Projektant       
4. Kierownik budowy       
5. Geotechnik       

 
PODPIS(Y): 
Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 5.3. – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.11.2013 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 
Adres do korespondencji: 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 
WYKONAWCA: 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   
   
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

określonych odpowiednio w pkt. 10.1.3.1.3. niniejszej IDW  
 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 
 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Doświadczenie Wykształcenie 
 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Informacje o podstawie do 
dysponowania osobami 

1. Projektant       
2. Projektant       
3. Projektant       
4. Projektant       
5. Kierownik budowy       
6. Geotechnik       

 
PODPIS(Y): 

 

Lp. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i  data 

 

       
      ” 
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Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Z poważaniem 
 

Członek Zarządu 
Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
(-) 

Henryk Kujawa 


