
 

 
  

 

 

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu, nr US-30/20/EK 
 wzór wykazu osób 

………………………………………….. 

           (pieczęć Wykonawcy) 

 

Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia określonych w rozdz. V Ogłoszenia o zamówieniu  

 

Przystępując do prowadzonego przez Narodowy Instytut Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym art. 138 o ustawy PZP na usługi społeczne pn. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego usług prawnych w zakresie wsparcia bieżącej obsługi prawnej w sprawach związanych z realizowanym przez Zamawiającego 

zadaniem inwestycyjnym pn.: „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 

Skłodowskiej Curie w Warszawie – etap I” , nr US-30/20/EK składam poniższy wykaz osób (w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu) 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Informacja o kwalifikacjach i doświadczeniu 
– wyłącznie w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu 

 

Informacja o podstawie dysponowania daną 
osobą 

1. 

 1) wykonuje zawód adwokata lub radcy prawnego; 

2) posiada minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania zawodu 

adwokata lub radcy prawnego; 

3) posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy 

prawnej w sprawach związanych z realizowaniem zadań inwestycyjnych 

budowlanych oraz w sporządzaniu, konsultowaniu i zaopiniowaniu dokumentacji z 

zakresu zamówień publicznych w tym sporządziła/przeprowadziła 

weryfikację/zaopiniowała co najmniej 10 projektów umów/dokumentacji w zakresie 

procedur zamówień publicznych realizowanych w trybie ustawy Pzp dotyczących 

 



 

 
  

 

 

zadań inwestycyjnych budowlanych; 

4) wykaże 2 minimum skuteczne reprezentacje przed Krajową Izbą Odwoławczą, tj. 

zakończone uzyskaniem rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanym 

przez pełnomocnika strony. 

2. 

 1) wykonuje zawód adwokata lub radcy prawnego; 
2) posiada minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania zawodu 

adwokata lub radcy prawnego; 

3) posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy 

prawnej w sprawach związanych z realizowaniem zadań inwestycyjnych 

budowlanych oraz w sporządzaniu, konsultowaniu i zaopiniowaniu dokumentacji z 

zakresu zamówień publicznych w tym sporządziła/przeprowadziła 

weryfikację/zaopiniowała co najmniej 10 projektów umów/dokumentacji w zakresie 

procedur zamówień publicznych realizowanych w trybie ustawy Pzp dotyczących 

zadań inwestycyjnych budowlanych; 

4) wykaże 2 minimum skuteczne reprezentacje przed Krajową Izbą Odwoławczą, tj. 

zakończone uzyskaniem rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanym 

przez pełnomocnika strony. 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

…………………………………….…………………………..……… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  

w imieniu Wykonawcy  lub  pieczątka imienna z podpisem 

 

 


