
 
Grupa Wasko 

Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej 
(kontrakt co najmniej 8-letni, projektowanie dla Centralnego Portu Komunikacyjnego) 

 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń – specjalność konstrukcyjno-

budowlana  

 

Wymagania 

W ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu na składanie ofert wykonał w charakterze 

projektanta: 

A. dwa projekty budowlane dla budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni 

użytkowej co najmniej 1 000 m2;  

B. dokumentację projektową uwzględniającą ochronę istniejących budynków i budowli 

przed drganiami i przemieszczeniami związanymi z budową i eksploatacją infrastruktury 

transportowej lub zapewni sobie Personel Pomocniczy dysponujący takim 

doświadczeniem. 

 

Wymagania punktowane 

1) W ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu na składanie ofert wykonał w 

charakterze projektanta lub sprawdzającego: 

a) przynajmniej jeden projekt budowlany dla budowy lub rozbudowy budynku 

kolejowego służącego m.in. obsłudze podróżnych. W zakresie projektu 

budowlanego znajdował się również projekt peronów wraz z zadaszeniami lub halą 

peronową. 

W odniesieniu do wymagań wskazać należy dane w sposób pozwalający na identyfikację 

doświadczenia (powielić tyle razy, ile projektów Wykonawca przedstawia celem uzyskania 

punktów w kryterium): 

1) Nazwa projektu:  .......................................  

Okres realizacji:  ........................................ * 

Odbiorca:  ..................................................  

Projekt obejmował działanie w charakterze ………………... (projektanta lub 

sprawdzającego) w zakresie projektu budowlanego dla …………………………. (budowy lub 

rozbudowy) budynku kolejowego służącego m.in. obsłudze podróżnych, o powierzchni 

użytkowej …………………………… (powierzchnia nowego obiektu lub powierzchnia, o którą 

został rozbudowany obiekt istniejący)]. W zakresie projektu budowlanego znajdował się 

również projekt peronów wraz z ………………… (zadaszeniami lub halą peronową). 

2) … 



W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu na składanie oferty wykonał w charakterze 

projektanta lub sprawdzającego jeden projekt budowlany dla budowy lub rozbudowy:  

a) budynków przeznaczonych do utrzymania linii kolejowej w tym hal 

wielkopowierzchniowych, 

W odniesieniu do wymagań wskazać należy dane w sposób pozwalający na identyfikację 

doświadczenia (powielić tyle razy, ile projektów Wykonawca przedstawia celem uzyskania 

punktów w kryterium): 

1) Nazwa projektu:  .......................................  

Okres realizacji:  ........................................ * 

Odbiorca:  ..................................................  

Projekt obejmował działanie w charakterze ………………... (projektanta lub 

sprawdzającego) w zakresie projektu budowlanego dla ……………………….. (budowy lub 

rozbudowy) budynków przeznaczonych do utrzymania linii kolejowej w tym hal 

wielkopowierzchniowych o powierzchni ………………………..  

2) … 

W ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu na składanie oferty wykonał w charakterze 

projektanta jeden projekt budowlany zadaszenia peronów lub przystanku tramwajowego lub 

innego zadaszenia wielkopowierzchniowego. 

W odniesieniu do wymagań wskazać należy dane w sposób pozwalający na identyfikację 

doświadczenia (powielić tyle razy, ile projektów Wykonawca przedstawia celem uzyskania 

punktów w kryterium): 

1) Nazwa projektu:  .......................................  

Okres realizacji:  ........................................ * 

Odbiorca:  ..................................................  

Projekt obejmował projekt budowlany …………………….. (zadaszenia peronów lub 

przystanku tramwajowego lub innego zadaszenia wielkopowierzchniowego). 

2) … 

 


