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  -WZÓR- 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Świadczenie usług                
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy               
i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 
 
  

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 
robót budowlanych w celu wykonaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami. 
 

.......................................... 
          (miejscowość i data) 

 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
NIP .................................................................. 
tel..................................................................... 
fax.................................................................... 
 
 

Wykaz śmieciarek i pojazdów 
 

 

(*) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeżeli 
wykonawca będzie dysponował co najmniej 10 pojazdami specjalistycznymi, w tym: 
 a) 5 śmieciarkami, w tym co najmniej: 

  2 śmieciarkami o masie całkowitej przekraczającej (większej niż) 18 ton a nie 
przekraczającej (mniejszej lub równej) 26 ton, 

  2 śmieciarkami o masie całkowitej przekraczającej (większej niż) 7,5 tony                   
a nie przekraczającej (mniejszej lub równej) 18 ton,  

  1 śmieciarką małogabarytową o masie całkowitej nie przekraczającej 
(mniejszej lub równej) 7,5 ton z funkcją kompaktującą, przystosowaną do 
odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, 

 z tym, że co najmniej 1 śmieciarka musi posiadać zabudowane urządzenie 
wysokociśnieniowe do mycia pojemników, co najmniej 2 śmieciarki muszą 
posiadać normę spalania EURO-5.  

 Zamawiający dopuszcza, aby 1 śmieciarka posiadała 2 funkcje tj. funkcje mycia 
pojemników i normą spalania Euro 5; 

 b)  1 pojazdem z zabudową do kontenerów KP z EURO-5, 
 c) 1 pojazdem z zabudową HDS oraz normą EURO-5 do odbierania odpadów                                        

wielkogabarytowych i opróżniania pojemników do selektywnego zbierania, 
 d)  1 pojazdem dostawczym do 3,5 tony, 
 e)  1 pojazdem z zabudową hakową do przewozu kontenerów o masie całkowitej do                

26 ton (w tym dla obsługi PSZOK), 
 f)     1 pojazdem do przewozu odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie odpadów niebezpiecznych (Dz. U. 227 poz. 1367 z późn. zm.). 
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Lp. Rodzaj pojazdu: Dane dotyczące pojazdu                    
(marka, typ, model) : 

Rok 
produkcji 
pojazdu: 

Masa całkowita              
w tonach: 

Podstawa do 
dysponowania: 

 1  2 3 4 5 6 

1. śmieciarka o masie 
całkowitej przekraczającej 

(większej niż) 18 ton            
a nie przekraczającej 
(mniejszej lub równej)                   

26 ton 

 
 
 
 
 

   

 2. śmieciarka o masie 
całkowitej przekraczającej 

(większej niż) 18 ton 
a nie przekraczającej 
(mniejszej lub równej)                   

26 ton 
 

    

3.  śmieciarka o masie 
całkowitej przekraczającej 

(większej niż) 7,5 tony a nie 
przekraczającej (mniejszej 

lub równej) 18 ton 
 

    

4. śmieciarka o masie 
całkowitej przekraczającej 

(większej niż) 7,5 tony a nie 
przekraczającej (mniejszej 

lub równej) 18 ton 
 

    

5. śmieciarka małogabarytową            
o masie całkowitej                         
nie przekraczającej 

(mniejszej lub równej)                  
7,5 ton, z funkcją 
kompaktującą, 

przystosowaną do odbioru 
odpadów z posesji  o 

utrudnionym dojeździe 
 

    

6. pojazd                                        
z zabudową do kontenerów 

KP z EURO-5 
 

    

 
7. 

pojazd z zabudową HDS 
oraz normą EURO-5 do 

odbierania odpadów 
wielkogabarytowych                             

i opróżniania pojemników  
do selektywnego zbierania 

    

8. pojazd dostawczy do 3,5 
tony 

    

9. pojazd z zabudową hakową 
do przewozu kontenerów             

o masie całkowitej do 26 ton 
(w tym dla obsługi PSZOK) 
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Lp. Rodzaj pojazdu: Dane dotyczące pojazdu                    
(marka, typ, model) : 

Rok 
produkcji 
pojazdu: 

Masa całkowita              
w tonach: 

Podstawa do 
dysponowania: 

10. pojazd do przewozu 
odpadów niebezpiecznych 

zgodnie z ustawą z 19 
sierpnia 2011 r. o przewozie 
odpadów niebezpiecznych 

(Dz. U. 227 poz. 1367                     
z późn. zm.) 

    

11. 
(**) 

 

 

 

     

 
Śmieciarka wskazana w powyższej tabeli w Lp. …......... posiada zabudowane urządzenie wysokociśnieniowe 
do mycia pojemników natomiast śmieciarki wskazane w powyższej tabeli w Lp. … i ..... posiadają normę 
spalania EURO-5. 
 
 
 
 
 
                        ..................................................................... 

              (podpis upoważnionego 
                       przedstawiciela Wykonawcy)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  -   Zapis zamieszczony w celach informacyjnych. 

(**) -     W przypadku wykazania większej ilości śmieciarek i pojazdów, dany wiersz należy wykorzystać tyle razy ile jest to 
konieczne, 
(***) - Uwaga: Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 


