
IR.271.13.2013                                                                                                                                                                                                     załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

                                              ............................................................................................................................................................
                                                                                                                                     (w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców)

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu 
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

    Oświadczam, że dysponuję/będę dysponował*

I.  Wykaz pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych:
      należy wykazać dysponowanie na czas realizacji zadania:

1) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
2) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
3) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
Pojazdy powyższe będą: trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, co najmniej dwa pojazdy muszą spełniać wymogi normy emisji spalin nie niższej niż EURO 3, w tym co najmniej 
jeden pojazd powinien spełniać normę emisji spalin EURO 4 (zgodnie z Dyrektywą 98/69/EC), co najmniej jeden pojazd powinien być wyposażony w wagę do wa-
żenia odpadów, co najmniej jeden pojazd powinien być wyposażony w mechanizm do mycia i dezynfekcji pojemników.

     
Lp. Nazwa pojazdu, nr 

rejestracyjny
Informacja o podstawie do 
dysponowania pojazdem**

Informacje na temat pojazdu, w szczególności: czy pojazd jest przystosowany do 
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, czy pojazd jest przystosowany do odbierania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych, czy pojazd odbiera odpady komunalne bez 
funkcji kompaktującej, czy pojazd jest trwale i czytelnie oznakowany w widocznym miejscu 
nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, czy pojazd spełnia normę emisji spalin EURO 3 lub 
EURO 4, czy pojazd  wyposażony jest w wagę do ważenia odpadów, czy pojazd jest 

wyposażony w mechanizm do mycia i dezynfekcji pojemników.
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....................................................                  ……..................................................................................
              / miejscowość,  data /                                                                            podpis Wykonawcy lub upoważniony jego Pełnomocnika    

*)      niepotrzebne skreślić
** należy podać podstawę do dysponowania pojazdami wskazanymi w wykazie, np. własność, dzierżawa itp. Ponadto, jeżeli wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów,  

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji  
zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  
zamówienia.


