
Załącznik nr 6 do SIWZ 

………………………………….. 
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ 

 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami 

 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych” oświadczam, że:  

 

a) posiadam pojazdy do odbioru odpadów, spełniające wymagania techniczne określone 

odpowiednimi przepisami, w ilości nie mniejszej niż:  

 3 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, w tym 1 pojazd małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów 

z posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich, ograniczonych krawężnikami 

i chodnikami dojazdach, 

 1 samochód bez funkcji kompaktującej, do odbioru odpadów umieszczonych 

w szczelnych workach plastikowych, 

 1 samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub 

odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, 

 1 pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami 

 

i posiadam następujące prawo do w/w pojazdów: 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
opis prawa 

 

 

Do oceny punktowej oferty w kryterium „posiadane zasoby” zgłaszam poniższe pojazdy 

 

Lp. Typ i marka pojazdu 
Numer 

rejestracyjny 

Rok 

produkcji 

Norma emisji spalin 

EURO bądź 

równoważna 

Podstawa 

dysponowania 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

 

 

 

 

b) dysponuję odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo – transportową 

z zapleczem techniczno – biurowym, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, 

sanitarnych i ochrony środowiska 

 



i posiadam następujące prawo do w/w bazy i zaplecza: 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
opis prawa 

 

 

c) mam zapewnione opisane niżej prawo do korzystania  z instalacji do zagospodarowania 

odpadów komunalnych, tj.: 

 Regionalnej/ych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wymienionej/ych: 

w Uchwale Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 

roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 

2014” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 3777) w regionie właściwym do siedziby 

Zamawiającego, 

 zakładów zagospodarowania (odzysku i unieszkodliwiania) odpadów lub innej/ych 

instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów objętych zamówieniem 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
opis prawa 

 

 

d) posiadam w ramach opisanego niżej prawa oprogramowanie umożliwiające generowanie 

sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach wraz z aktualnymi licencjami na ww. oprogramowanie 
 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
opis prawa 

 

 

e) posiadam w ramach opisanego niżej prawa sprzęt fotograficzny, który umożliwi 

sporządzenie dokumentacji fotograficznej w przypadkach opisanych w niniejszej 

specyfikacji 
 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
opis prawa 

 

 

 
 

 

.......................................................................................... 
      Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 

      reprezentowania Wykonawcy 

…………………………………………… 

          /miejscowość i data/ 


