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Wykaz                  załącznik nr 8 

Powiatowy Zarząd Dróg          do SIWZ 

w Częstochowie 

 

PODWYKONAWCY 

 
Zgodnie z częścią III SIWZ 

 
Zadanie nr 1 A. 

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 

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

………………………………………………………………… 

 

B. 

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz z podaniem 

przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

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

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

Zadanie nr 2 A. 

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 

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

………………………………………………………………… 

 

B. 

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz z podaniem 

przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

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

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

Zadanie nr 3 A. 

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 

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

………………………………………………………………… 

 

B. 

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz z podaniem 

przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

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

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

Zadanie nr 4 A. 

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 

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

………………………………………………………………… 

 

B. 

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz z podaniem 

przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

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

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

 
1. Jeżeli Wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawców należy również dołączyć niniejszy załącznik oraz 

wpisać „NIE DOTYCZY” lub przekreślić 
2. Punkt A i B niniejszego pisma wypełnia się odpowiednio do zadania jeżeli dotyczy. Jeżeli dane zadanie nie 

dotyczy wykonawcy należy wpisać „NIE DOTYCZY” lub przekreślić. 

 

 

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

       miejscowość, data         podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy 


