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WYKAZ OSÓB 
Kwalifikacje Imi ę i 

nazwisko 
 

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania 
zamówienia 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania tymi 
osobami 

a) co najmniej jedną osobą uczestniczącą w 
realizacji zamówienia posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej, 
posiadającą co najmniej 10 lat doświadczenia 
zawodowego w opracowywaniu projektów 
budowlanych, w tym co najmniej dwóch 
projektów budowlano-wykonawczych, które 
uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę, 
których przedmiotem było zaprojektowanie 
budowy lub przebudowy budynku szpitala z 
blokiem operacyjnym o pow. całkowitej co 
najmniej 5.000 m² 

    

b) co najmniej jedną osobą uczestniczącą w 
realizacji zamówienia posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, posiadającą co najmniej 5 lat 
doświadczenia zawodowego w 
opracowywaniu projektów budowlanych, w 
tym opracowanie przynajmniej dwóch 
projektów budowlano-wykonawczych, które 
uzyskały pozwolenie na budowę 

    

c) co najmniej jedną osobą uczestniczącą w 
realizacji zamówienia posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, bez ograniczeń posiadającą 
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego 

    



w opracowywaniu projektów budowlanych, w 
tym opracowanie przynajmniej dwóch 
projektów budowlano-wykonawczych, które 
uzyskały pozwolenie na budowę 
d) co najmniej jedną osobą uczestniczącą w 
realizacji zamówienia posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, bez ograniczeń 
posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego w opracowywaniu projektów 
budowlanych, w tym opracowanie 
przynajmniej dwóch projektów budowlano-
wykonawczych, które uzyskały pozwolenie 
na budowę 

    

e) co najmniej jedną osobą uczestniczącą w 
realizacji zamówienia posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności branży drogowej, bez ograniczeń 

    

f) co najmniej sześcioma osobami 
uczestniczącymi w realizacji zamówienia w 
zakresie sprawdzenia projektu 
architektoniczno-budowlanego, 
posiadającymi uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 
odpowiedniej specjalności lub będącymi 
rzeczoznawcami budowlanymi, 
posiadającymi doświadczenie zawodowe co 
najmniej odpowiadające doświadczeniu 
zawodowemu projektanta opracowującego 
sprawdzaną część projektu, określonymi 
powyżej w ppkt 1.3 lit. a, b, c, d, e) 

    

Wykonawca może wykazać, że będzie dysponował mniejszą ilością osób wyłącznie w przypadku, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia budowlane w kilku 
specjalnościach spośród wymienionych powyżej. 
UWAGA: 
Lata doświadczenia zawodowego liczone są od dnia uzyskania wymaganych uprawnień projektowych. 
 
......................................, dn. .....................               ............................................. 
                     /podpis wykonawcy/ 


