
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

Wykaz narz ędzi, wyposa Ŝenia zakładu i urz ądzeń technicznych  

Nazwa wykonawcy: ........................................................................................................................ 
Adres wykonawcy: ......................................................................................................................... 
Numer telefonu: ................................, numer fax-u..............................., e-mail .............................. 
 
Tabela I - wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych którymi dysponuje Wykonawca 

 
Wyszczególnienie - opis (rodzaj, nazwa producenta, 

model) 

 
Liczba 

jednostek 

 
Wydajność, wielkość 

Sprzęt 
– zestawy do mycia ręcznego np. wózki dwu-

komorowe - 10 sztuk,  
–  odkurzacze (moc silnika 1200 W)  - 10 sztuk,    
–  zmywarka do podłóg (moc silnika 1200 W, 

wydajności 1000 m2/h) - 2  sztuki,  
– zorowarka do posadzek (moc silnika 1300 W, 

obroty około 150-200/minutę , nacisk około 40 
kg ) - 2 sztuki, 

– polerka do podłóg ( moc silnika 1300 W, obroty 
1200/minutę)  - 2 sztuki  

  

 
 

Tabela II – wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych z innych podmiotów,  
na których  b ędzie polegał   Wykonawca* 

 
Wyszczególnienie - opis (rodzaj, nazwa producenta, 

model) 

 
Liczba 

jednostek 

 
Wydajność, wielkość 

Sprzęt 
– zestawy do mycia ręcznego np. wózki dwu-

komorowe - 10 sztuk,  
–  odkurzacze (moc silnika 1200 W)  - 10 sztuk,    
–  zmywarka do podłóg (moc silnika 1200 W, 

wydajności 1000 m2/h) - 2  sztuki,  
– zorowarka do posadzek (moc silnika 1300 W, 

obroty około 150-200/minutę , nacisk około 40 
kg ) - 2 sztuki, 

– polerka do podłóg ( moc silnika 1300 W, obroty 
1200/minutę)  - 2 sztuki  

  

 + informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami. 
   

1. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26  ust 2b w zakresie spełniania warunku dotyczącego   
dostępu do narzędzi, wyposaŜenia  zakładu lub urządzeń  technicznych  polegał będzie na narzędziach, 
wyposaŜeniu  zakładu lub urządzeniach  technicznych  innych podmiotów, niezaleŜnie  
od charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków, naleŜy wykazać je w tabeli  nr II.   
Do załącznika naleŜy załączyć wówczas  pisemne zobowi ązanie  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 1,  w tabeli nr II  Wykonawca wpisuje w tabeli nr II  
„ 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) 


