
Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy”.  
Zadanie  związane jest z realizacją projektu pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów 
na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

 

 
ZAŁĄCZNIK  NR  5 

WYKAZ  NARZĘDZI,  WYPOSAŻENIA ZAKŁADU  I   URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
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 narzędzi, wyposażenia zakładu  
i urządzeń technicznych  dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją  
o podstawie dysponowania tymi zasobami 

Lp
. 

Rodzaj sprzętu Ilość wymagana przez 
Zamawiającego 

Podstawa 
dysponowania 

UWAGI 

1. Autobus zastępczy spełniający wymagania i 
parametry określone w załączniku  nr 1 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz 
projekcie umowy –Rozdział 3 siwz. 

min. 1 sztuka   

2. Stacja kontroli pojazdów gwarantującą ciągłość 
diagnozowania stanu technicznego autobusów w 
okresie realizacji zamówienia. 

1 sztuka   

3. Ogrodzone i dozorowane całodobowo miejsce w 
granicach administracyjnych miasta Legnicy, 
zapewniające parkowanie użyczonych autobusów 
w okresie objętym zamówieniem. 

1 sztuka   

4. Pojazd pogotowia technicznego niezbędny do 
holowania uszkodzonego autobusu  

1 sztuka   

 
Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w powyższej  tabeli) jest ilością minimalną. Faktyczna ilość sprzętu, jaką 
Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby usługi publicznego 
transportu zbiorowego na liniach nr 4 i nr 8 odbywał się w sposób ciągły i niezakłócony.  

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do skontrolowania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  ww. (w powyższej tabeli)  autobusu zastępczego, stacji kontroli pojazdów oraz miejsca parkowania 
użyczonych autobusów.  

1. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26  ust 2b w zakresie ww. warunku  dysponował będzie narzędziami, 
wyposażeniem zakładu lub urtzadzeniami technicznymi  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 1,  w rubryce „Uwagi” Wykonawca wpisuje „ NIE DOTYCZY” 
3. Wyżej wymienione narzędzia, urządzenia i wyposażenie zakładu muszą pozostawać w dyspozycji Wykonawcy 

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

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

                   (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy) 
                               (nazwa, adres) 
Do załącznika należy załączyć: 



Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy”.  
Zadanie  związane jest z realizacją projektu pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów 
na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

 

informacje o podstawie do dysponowania tymi zasobami (rubryka nr 3) potwierdzone np. oświadczeniem  
Wykonawcy o własności; oświadczeniem  innego podmiotu -właściciela o wynajmie, leasingu,  dzierżawie, 
użyczeniu, udostępnieniu itp.; oryginalnymi zobowiązaniami podmiotów udostępniających Wykonawcy  potencjał 
techniczny  zgodnie z art. 26 ust. 2b. ustawy Pzpz o jego udostępnieniu. 


