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LIST REFERENCYJNY 

 

Oświadczam, że firma  Zarzycki Konstrukcje Budowlane Przedsiębiorstwo Projektowe i Realizacji 
Inwestycji Rafał Zarzycki  była wykonawcą  projektów, koncepcyjnych/budowlanych/wykonawczych i warsztatowych 
w zakresie architektury, konstrukcji budowlanych , dróg i instalacji wraz z koordynacją branż projektów, oraz 
wykonywała  nadzory  prac budowlanych, wraz z nadzorami autorskimi dla naszej firmy P.H.U  Jot-Ł Jerzy Łysek.   

Jednocześnie  informuję, iż pracownicy firmy Zarzycki Konstrukcje Budowlane pełnili funkcje kierownika 
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej i architektonicznej w trakcie trwania 
inwestycji realizowanych przez naszą firmę. Współpraca pomiędzy naszą firmą Jot-Ł  a  Zarzycki Konstrukcje 
Budowlane ma miejsce od 2007 roku. Zakres usług wykonanych przez firmę Zarzycki Konstrukcje Budowlane 
obejmował: 

 W części projektowej: 

o  Wykonanie projektu budowlanego zamiennego, ( architektura, konstrukcje budowlane  wraz z 

potrzebnymi, opiniami i uzgodnieniami i pozwoleniami)  wielobranżowego projektu wykonawczego i 

warsztatowego   przy budowie i rozbudowie hali magazynowej wraz z wiatą i zadaszeniem we 

Wrocławiu na ulicy Żmigrodzkiej. Hala po rozbudowie o powierzchni zabudowy około 4000m
2
. 

Kubatura ok. 32000m
3
.  

o Koncepcja projektowa architektoniczna, projekty budowlane i wykonawcze  przebudów hal 

magazynowych we Wrocławiu na ulicy Karmelkowej ze zmianą sposobu użytkowania we Wrocławiu. 

Obiekt po rozbudowie o  powierzchni zabudowy około 8100m
2
. Kubatura ok. 73000m

3
. 

o Wykonanie projektu koncepcyjnego, budowlanego, wykonawczego ( w tym warsztatowe i 

montażowe) wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami dla hali hurtowni 

spożywczej, wraz z częścią biurowo – socjalną i przyłączami w Łodzi  na ulicy Budy/Zjazdowa . 

Obiekt o powierzchni zabudowy około 2500m
2
. Kubatura ok. 20000m

3
. 

 W części wykonawczej: 

o Pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego, oraz kierownika budowy  przy budowie i 

rozbudowie hali magazynowej we Wrocławiu na ulicy Żmigrodzkiej 249. Hala po rozbudowie o 

powierzchni zabudowy około 4000m
2
. Kubatura ok. 32000m

3
.  

o Pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego, oraz kierownika budowy  przy budowie hali 

hurtowni spożywczej wraz z częścią biurowo – socjalną i przyłączami w Łodzi  na ulicy 

Budy/Zjazdowa . Hala o powierzchni zabudowy około 2500m
2
. Kubatura ok. 20000m

3
. 

Stwierdzam, że projekty  zostały wykonane fachowo, oraz zgodnie z umowami.   

Współpraca pomiędzy firmą  Zarzycki Konstrukcje Budowlane   a Inwestorem układała się pomyślnie, dzięki 

zaangażowaniu ze strony projektantów, oraz wysoce wykwalifikowanemu zespołowi inżynierów 

budownictwa i architektów projektujących i nadzorujących nasze inwestycje, którzy pełnili funkcje  

kierowników budowy, Inspektorów  Nadzoru Inwestorskiego, oraz  występując jako  Inwestor Zastępczy. 

 

Z pełną odpowiedzialnością udzielam rekomendacji dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji 

Inwestycji - Zarzycki Konstrukcje Budowlane jako wykonawcę dokumentacji projektowej i zespół 

inżynieryjny, który poprowadzi techniczną obsługę prac na budowie, z należytą starannością i jakością, oraz 

profesjonalizmem. 

 

Z poważaniem 

Jerzy Łysek 

  Właściciel firmy Jot-Ł P.H.U 


