
Numer sprawy DP-272-37/2018 

 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Kraków, ……………… 

 

OŚWIADCZENIE  

1. Działając w imieniu ………………………………………………………………….......... ………………………………………………………..... 

(nazwa firmy ) 

z siedzibą  w……………………………………………………………przy ul…………………………………………………………………………………. 

 

przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie zapewnienia obsługi technicznej w Centrum Kongresowym ICE 

Kraków w okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. 

 

oświadczam, że: 

1.1 Zostałem/am zapoznany/a z zagrożeniami występującymi na terenie Centrum Kongresowego ICE Kraków oraz 

sposobami ochrony przed ich oddziaływaniem, jak również zasadami i przepisami dotyczącymi bezpiecznego 

wykonywania prac i ochrony przeciwpożarowej w w/w obiekcie. 

1.2 W imieniu firmy…………………………………………………………………………….................................................................... 

                            ( nazwa firmy ) 

oświadczam również, że: 

wszyscy pracownicy kierowani przez firmę …………………………………………………………………………………………………………. 

                                    ( nazwa firmy ) 

oraz wszyscy pracownicy kierowani przez firmę / firmy* ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę firmy /firm będących podwykonawcami, które kierują pracowników do wykonywania prac na 

terenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie) 

do wykonywania prac na terenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie, zostali zapoznani z zagrożeniami 

występującymi podczas wykonywania prac w w/w obiekcie oraz sposobami ochrony przed ich oddziaływaniem, 

jak również zasadami i przepisami dotyczącymi bezpiecznego wykonywania prac i ochrony przeciwpożarowej 

w wymienionym powyżej miejscu pracy. 

1.3. Jednocześnie oświadczam, że każdy z pracowników został pouczony, iż wchodząc na teren Centrum 

Kongresowego ICE w  Krakowie i biorąc czynny udział przy pracach montażowych i demontażowych i innych, 

zobowiązany jest do stosowania odpowiednich do występujących zagrożeń środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego,  a w szczególności:  

a) odpowiedniego do zagrożeń ubrania i obuwia roboczego;  

b) kasku (hełmu) ochronnego, 

c) sprzętu asekuracyjnego do wykonywania prac na wysokości, 

d) innych nie wymienionych środków ochronnych, których użycie jest wymagane przy wykonywaniu danego 

typu prac.  

1.4 Wszystkie  osoby skierowane do wykonywania wszelkich prac w ramach świadczenia usług, posiadają 

niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na bezpieczne realizowanie powierzonych im czynności. 

Aktualne szkolenie w zakresie bhp, aktualne zaświadczenie lekarskie uprawniające do wykonywania pracy na 

danym stanowisku oraz inne aktualne zaświadczenia lekarskie uprawniające do wykonywania  szczególnych 

typów prac, których posiadanie jest określone obowiązującymi przepisami.   

 

……………………………………………………………………….. 

                                                                                                     ( podpis osoby uprawnionej ) 

*- niepotrzebne skreślić 

 


