
   Załącznik nr 5 – Wzór wykazu sprzętu technicznego 

 

                                         WYKAZ  SPRZĘTU  TECHNICZNEGO 

na wykonanie zadania pn. " Wywóz niesegregowanych stałych  odpadów komunalnych z 

terenu nieruchomości administrowanej  przez Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" w 
Wałbrzychu  Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu " 

 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:  ZP/07/12/2011  

1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 
58-306 Wałbrzych. 
 
2. WYKONAWCA(CY)*: 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE:  DYSPONUJĘ/BĘDĘ DYSPONOWAŁ) *niżej wymienionym sprzętem technicznym : 

L.p. Nazwa sprzętu technicznego 
( pojazdy samochodowe, 
pojemniki/kontenery ) z 

określeniem marki, modelu, 
typu, pojemności 

pojemników i kontenerów 

Ilośd Rok produkcji Numer 
rejestracyjny 

( dotyczy 
pojazdów 

samochodowych) 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
wymienionymi 

zasobami 

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Sprzęt techniczny : Przez sprzęt techniczny  Zamawiający rozumie określenie, czy wykonawca dysponuje lub 
będzie dysponował sprzętem niezbędnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia (stosownie do 
wymagao określonych w SIWZ) świadczenia usług wywozu niesegregowanych stałych odpadów 
komunalnych gromadzonych w kontenerach o pojemności 7 m3 lub zbliżonej ale nie mniejszej niż 5 m3 oraz 
z pojemników o pojemności 240 litrów ale nie mniejszej niż 120 litrów z terenu  nieruchomości 



administrowanej przez zamawiającego, a więc minimum dwoma pojazdami samochodowymi 
przystosowanymi do wywozu kontenerów o pojemności 7 m3 i pojemników o pojemności 240 litrów, 
minimum 4 sztukami kontenerów o pojemności 7 m3 , minimum 20 sztukami pojemników na kółkach o 
pojemności 240 litrów. 
W przypadku dysponowania sprzętem innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd 
Zamawiającemu dokument potwierdzający, że będzie dysponował wymaganym sprzętem niezbędnym do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia , przed podpisaniem umowy jeżeli  oferta wykonawcy uznana 
zostanie za najkorzystniejszą. 

 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 

 

PODPIS(Y)*: 

Nazwa(-y) 
 Wykonawcy (-ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(-ów)  

Podpis(-y) osoby(osób) 
upoważnionej(-ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(-ów) 

Pieczęd(-cie) 
Wykonawcy(-ów)  

 

 

 

   

 

 

 

   

   

........................................, dnia ...................... 
    ( nazwa miejscowości)                    ( data ) 
 

 

*niepotrzebne skreślid 
 


