
Znak postępowania: A.I.271-10/17                                                                                                                Załącznik nr 4 do specyfikacji (wzór) 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
 

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące wykonanych usług, określających czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie 
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia - inwestycja 
 

Co najmniej jedna usługa polegająca na pełnieniu funkcji 

Inwestora Zastępczego i/lub Inżyniera Kontraktu i/lub Menadżera 

Projektu dla budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy bloku 

operacyjnego o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł (brutto) 

Blok 

operacyjny 

Kwota - wartość robót 

brutto 

 
Minimum 5 000 000,00 zł brutto 

Data realizacji 

inwestycji: 

 

Dzień/miesiąc/rok 

 
(od - do) 

Nazwa Zlecającego 

 

 

1. 

Temat (opis) zamówienia: 

 

TAK 
 

…………………..zł 
(minimum 5 000 000,00 zł brutto) 

Od: …………… 

 

 

Do: …………… 

 

 

 

… 

Temat (opis) zamówienia: 

 

 

 TAK 
 

…………………..zł 
(minimum 5 000 000,00 zł brutto) 

Od: …………… 

 

 

Do: …………… 

 

 

Wykaz obejmuje usługi zrealizowane przez ………………………………. [wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innego podmiotu (w takim przypadku należy złożyć dokument, o którym mowa w pkt 7.4 specyfikacji)]. 

 

 

 

 

 

 
                __________________________________ 

                           Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

                        reprezentowania Wykonawcy  

 

 



Numer sprawy: A.I.271-10/17                                                                                                                                                                 Załącznik nr 5 do specyfikacji (wzór)  

 

WYKAZ OSÓB 

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

Tabela A  
 

Lp. Imię i Nazwisko 
Uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi  

(kwalifikacje zawodowe w zakresie uprawnień) 
Numer uprawnień 

1 

 

 

 

…………………………………… 

 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) 

 

Numer uprawnień 

 

……………………… 

2 

 

 

…………………………………… 

 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy 

Prawo Budowlane) 

 

Numer uprawnień 

 

……………………… 

3 

 

 

…………………………………… 

 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej 

bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) 

Numer uprawnień 

 

……………………… 

 

Oświadczam, że osoby wymienione w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 
        __________________________________ 

                           Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

                        reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 



Tabela B  

 

Lp. 

Imię i Nazwisko 

 

[osoba zdolna do wykonania zamówienia, 

pełniącą funkcję Kierownika Zespołu 

(tkzw. Ekspert Zespołu/ Koordynator)] 

Uprawnienia budowlane 

w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń 

(w rozumieniu ustawy 

Prawo Budowlane) 

Doświadczenie 

w rozumieniu art. 37c 

ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad 

zabytkami tj. Dz. U. z 

2014 r. poz. 1446 z późn. 

zm. 

Doświadczenie - pozyskane w okresie ostatnich 5 

lat – w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu 

/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu /Rezydenta 

Kontraktu, tj. w zarządzaniu i nadzorowaniu na co 

najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie 

i/lub przebudowie i/lub rozbudowie bloku 

operacyjnego, przy wartości robót nie mniejszej niż 

5 000 000,00 zł (brutto). 

1 

 

 

…………………………………… 

 

Numer uprawnień 

 

……………………… 

Przez co najmniej 18 

miesięcy brała udział w 

robotach budowlanych 

prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum 

będącego instytucją 

kultury 

Nazwa inwestycji: 

 

………………………………………………………… 

 

Adres: 

 

………………………………………………………… 

 

Wartość robót: …………………… 

 

Termin realizacji inwestycji:  

 

Od ………….……... do ……………… (miesiąc/ rok) 

 

 

Oświadczenia dotyczące tabeli A oraz B: 
 

Oświadczam, że dysponuję wszystkimi osobami wymienionymi w wykazach jako zasobem własnym, za wyjątkiem osoby/osób 

…………………………………(imię i nazwisko), którymi dysponuję polegając na zasobach innego podmiotu (wypełnić tylko jeśli dotyczy). 

 

Oświadczam, że osoby …………………………………………………………… (imię i nazwisko), zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

na cały okres realizacji zamówienia.  

 

               __________________________________ 

                           Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

                        reprezentowania Wykonawcy  


