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/pieczęć wykonawcy/            

WYKAZ OSÓB 
 
Wykaz osób (Zamawiający określił warunki udziału w Części I Rozdział VI).  

 
A. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej:  

 
Osoba przewidziana 

do realizacji 
zamówienia: imię i 

nazwisko 
 

Doświadczenie zawodowe 
(staż pracy – co najmniej 
10 lat w opracowywaniu 
projektów budowlanych) 

wraz z kwalifikacjami 

zawodowymi, 

uprawnieniami, 

wykształceniem niezbędnym  

do wykonania zamówienia 

Usługa nr 1: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu 

budowlano-

wykonawczego, który 

uzyskał decyzje o 

pozwoleniu na budowę 

(budowa lub przebudowa 

budynku kategorii XI 

zgodnie z załącznikiem do 

Ustawy Prawo budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 r. o 

pow. całkowitej co 

najmniej 2.000 m2)  

c) Zakres wykonywanych 

czynności 

 

Usługa nr 2: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu 

budowlano-

wykonawczego, który 

uzyskał decyzje o 

pozwoleniu na budowę 

(budowa lub przebudowa 

budynku szpitala o pow. 

całkowitej co najmniej 

2.000 m2) 

c) Zakres wykonywanych 

czynności 

Usługa nr 3: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu 

budowlano-wykonawczego 

(przebudowa, rozbudowa lub 

budowa budynku archiwum o 

łącznej pow. użytkowej 

minimum 250 m2) 

wykonanego w okresie 

ostatnich 6 lat 

c) Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
wskazaną osobą 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 
B. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowanej:  

 
Osoba przewidziana 

do realizacji 
zamówienia: imię i 

nazwisko 
 

Doświadczenie zawodowe (staż pracy 
– co najmniej 5 lat w opracowywaniu 

projektów budowlanych) wraz z 

kwalifikacjami zawodowymi, 

uprawnieniami, wykształceniem 

niezbędnym  do wykonania zamówienia 

Usługa nr 1: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu budowlano-

wykonawczego, który uzyskał decyzje 

o pozwoleniu na budowę  

c) Zakres wykonywanych czynności 

 

Usługa nr 2: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu budowlano-

wykonawczego, który uzyskał 

decyzje o pozwoleniu na budowę  

c) Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
wskazaną osobą 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
C. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji:  
 
Osoba przewidziana 

do realizacji 
zamówienia: imię i 

nazwisko 
 

Doświadczenie zawodowe (staż pracy 
– co najmniej 5 lat w opracowywaniu 

projektów budowlanych) wraz z 

kwalifikacjami zawodowymi, 

uprawnieniami, wykształceniem 

niezbędnym  do wykonania zamówienia 

Usługa nr 1: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu budowlano-

wykonawczego, który uzyskał decyzje 

o pozwoleniu na budowę  

c) Zakres wykonywanych czynności 

 

Usługa nr 2: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu budowlano-

wykonawczego, który uzyskał 

decyzje o pozwoleniu na budowę  

c) Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
wskazaną osobą  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



D. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:  

 
Osoba przewidziana 

do realizacji 
zamówienia: imię i 

nazwisko 
 

Doświadczenie zawodowe (staż pracy 
– co najmniej 5 lat w opracowywaniu 

projektów budowlanych) wraz z 

kwalifikacjami zawodowymi, 

uprawnieniami, wykształceniem 

niezbędnym  do wykonania zamówienia 

Usługa nr 1: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu budowlano-

wykonawczego, który uzyskał decyzje 

o pozwoleniu na budowę  

c) Zakres wykonywanych czynności 

 

Usługa nr 2: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu budowlano-

wykonawczego, który uzyskał 

decyzje o pozwoleniu na budowę  

c) Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
wskazaną osobą 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

E. Cztery osoby oraz kosztorysant, posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub będącymi 
rzeczoznawcami budowalnymi:  

 
Osoba przewidziana 

do realizacji 
zamówienia: imię i 

nazwisko 
 

Doświadczenie zawodowe (staż pracy 
– co najmniej tyle lat ile osoby 

powyżej w odpowiedniej specjalności, 
patrz lit. a, b, c, d) wraz z 

kwalifikacjami zawodowymi, 

uprawnieniami, wykształceniem 

niezbędnym  do wykonania zamówienia 

Usługa nr 1: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu budowlano-

wykonawczego, który uzyskał decyzje 

o pozwoleniu na budowę  

c) Zakres wykonywanych czynności 

 

Usługa nr 2: 
a) Nazwa Zamawiającego 

b) Nazwa projektu budowlano-

wykonawczego, który uzyskał 

decyzje o pozwoleniu na budowę  

c) Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
wskazanymi 

osobami 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

......................................, dn. .....................               ............................................. 

                     /podpis wykonawcy/ 


