
 
Wybór Wykonawcy zadania  inwestycyjnego  

pn. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T  
i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej”  

 

ZAŁĄCZNIK  NR  5 
WYKAZ URZĄDZEŃ, NARZĘDZI  I WYPOSAŻENIA 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  wyposażenia zakładu 
dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją  
o podstawie dysponowania tymi zasobami 

Lp
. 

Rodzaj sprzętu Ilość wymagana przez 
Zamawiającego 

Podstawa 
dysponowania 

1. Wytwórnię mas bitumicznych o wydajności co 
najmniej 100t/h 

1 sztuka  

2. Wywrotka samojezdna lub ciągnik siodłowy z 
naczepą samowyładowawczą do przewozu mas 
mineralno- asfaltowych o ładowności min. 15 ton 

2 sztuki  

3. Rozściełacz do nawierzchni mineralno-asfaltowych  
o szerokości  układania min. 3,5 m – max. 11 m 

1 sztuka  

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

Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb realizacji zadania.  
 
1. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26  ust 2b w zakresie ww. warunku  dysponował będzie urządzeniami, 

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

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

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

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

                   (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy       
                                                      

.............................................................. 
                               (nazwa, adres) 
 
 
 
 
 
 


