
Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

…………………………………………… 

pieczęć firmowa Wykonawcy  

 

Wykaz wymaganego sprzętu 

 
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi 

odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelów  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne” w zakresie jak określono w SIWZ, 

jakim wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zamówienia. 

Rodzaje pojazdów 

Liczba jednostek/sztuk 

Minimalne 
wymagania 

Dostępna 
Wykonawcy 

Informacja o podstawie 

dysponowania zasobem  

(niepotrzebne skreślić) 

Pojazd typu śmieciarka przystosowane 
do odbioru odpadów komunalnych  

2  

zasoby własne 
Wykonawcy / 
zasoby innych 

podmiotów  

Pojazd do obierania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz 

odpadów wielkogabarytowych -

problemowych, ceramiki sanitarnej 

2  

zasoby własne 
Wykonawcy  / 
zasoby innych 

podmiotów  

Pojazd przystosowany do odbioru 
odpadów elektrycznych  

i elektronicznych 
1  

zasoby własne 
Wykonawcy  / 
zasoby innych 

podmiotów 

Pojazd z dźwigiem hakowym lub 
bramowym 

1  

zasoby własne 
Wykonawcy  / 
zasoby innych 

podmiotów  

Pojazd typu śmieciarka 
małogabarytowa przystosowana do 

odbioru odpadów z posesji  
o utrudnionym dojeździe 

1  

zasoby własne 
Wykonawcy  / 
zasoby innych 

podmiotów 
W przypadku, jeżeli wskazane wyżej zasoby nie pozostają w dyspozycji (zasobach własnych) Wykonawcy, a innych 

podmiotów (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej czy też osoby fizycznej 

niezwiązanej z Wykonawcą stosunkiem zlecenia czy umowy) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (wyżej wymienionymi narzędziami), w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji narzędzi 

wskazanych w wykazie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z wypełnionego przez wykonawcę 

powyższego załącznika nr 6 "Wykaz sprzętu”, którym dysponuje wykonawca i który będzie uczestniczył w wykonywaniu 

zamówienia, spełnia wymagania określone w punkcie 5.2.3.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia" musi wyraźnie i 

jednoznacznie wynikać spełnianie warunku, określonego w punkcie 5.2.3.2 SIWZ. 

 
 ........................................  

        ( data )                         

.......................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 


