
ZAŁĄCZNIK  NR  5 

WYKAZ URZ ĄDZEŃ, NARZĘDZI  I WYPOSAśENIA ZAKŁADU  
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 
Nazwa Wykonawcy : ........................................................................................................................................ 
Adres Wykonawcy : .......................................................................................................................................... 
Numer telefonu: ....................................., numer fax-u: ..............................., e-mail: ...................................... 
 

 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania urządzeń, narzędzi i  wyposaŜenia 
zakładu dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją  
o podstawie dysponowania tymi zasobami 
Lp. Rodzaj sprzętu Ilo ść wymagana przez 

Zamawiającego 
Podstawa 

dysponowania 
1. Samochód cięŜarowy bezpylny typu śmieciarka  

o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niŜ 12 
ton wyposaŜony w element prasujący, pozwalający 
zmniejszyć kubaturę przewoŜonych odpadów, 
przystosowany do opróŜniania pojemników  
o pojemności od 60 l do 1100 l i transportu odpadów 
komunalnych 

7 sztuk  

2. Samochód cięŜarowy o masie całkowitej nie mniejszej 
niŜ 12 ton, przystosowany do opróŜniania 
pojemników, załadunku i transportu odpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki,z zamontowanym 
urządzeniem dźwigowym (HDS) 

3 sztuki  

3. Samochód do zbierania odpadów bez funkcji 
kompaktującej, wyposaŜony w dźwig hakowy lub 
bramowy 

8 sztuk  

4. Samochód cięŜarowy typu myjka, o zamkniętym 
obiegu wody, przystosowany do mycia  i dezynfekcji 
pojemników w miejscu odbioru odpadów 

2 sztuki  

5. Samochód cięŜarowy pow. 3,5t do odbierania 
odpadów komunalnych o szerokości  do  2,20m 
umoŜliwiający wjazd na wnętrza blokowe przez 
wąskie bramy 

2 sztuki  

6. Samochód do opróŜniania pojemników  od 60l -240l  
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 

1 sztuka  

7. Baza magazynowo – transportowa usytuowana  
i wyposaŜona zgodnie z wymaganiami opisanymi w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
11 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) „w 
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości”. 

1 sztuka  

 
           WyŜej wymieniona ilość sprzętu (określona w tabeli) jest ilością minimalną. Faktyczna ilość sprzętu, jaką 

Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu 
miasta Legnicy  były na bieŜąco odbierane. 

 
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do skontrolowania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  ww. (w tabeli)  bazy magazynowo-transportowej. 

 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu zawarcia  umowy z Zamawiającym wykazał-  
złoŜył oświadczenie, iŜ  dysponuje pojemnikami do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych (kolor  czarny, metalowy - cynkowy lub ciemnozielony) odpadów surowcowych (kolor Ŝółty) odpadów 
ulegających biodegradacji (kolor brązowy) celem umoŜliwienia właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierŜawy 
lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, jeŜeli zgłoszą oni taką potrzebę na 
podstawie odrębnych umów (bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego). 

 



Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu zawarcia  umowy z Zamawiającym wykazał-  
złoŜył oświadczenie, iŜ  dysponuje pojemnikami przeznaczonymi do selektywnego zbierania opakowań ze szkła  
w ilości 300 sztuk. 
 
1. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26  ust 2b w zakresie ww. warunku  dysponował będzie urządzeniami, 

narzędziami lub wyposaŜeniem zakładu  innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru  prawnego łączących go  
z nim stosunków, w rubryce „Podstawa dysponowania” naleŜy wskazać, czy dane narzędzie, urządzenie lub 
wyposaŜenie zakładu jest w dyspozycji Wykonawcy, czy teŜ jest w dyspozycji innego podmiotu*. Do załącznika 
naleŜy załączyć wówczas  pisemne zobowiązanie tych podmiotów* do oddania Wykonawcy do dyspozycji  
niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia.  

2. JeŜeli nie zachodzi okoliczność określona w pkt 2,  w rubryce „Uwagi” Wykonawca wpisuje „ NIE DOTYCZY” 
3. WyŜej wymienione narzędzia, urządzenia i wyposaŜenia zakładu muszą pozostawać w dyspozycji Wykonawcy 

przez cały czas trwania zawartej umowy. 
 
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem świadom(mi) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.  
 
 
 
          

          Podpisano 
                  ............................................................. 

                   (upowaŜnieni  przedstawiciele Wykonawcy       
                                                      .............................................................. 

                               (nazwa, adres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica” 
 

 


