
 

Załącznik nr 10 do SWZ 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn.: 

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2022” 

znak postępowania: RI.II.271.2.2021  

prowadzonego przez Gminę Pysznica 
 
 
 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 
dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Opis (rodzaj, nazwa producenta, 

typ, model, itp.) 
Liczba 

jednostek 
Podstawa 

dysponowania* 

1 

Samochód przystosowany do odbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych, który 
spełnia wymagania określone w Rozporządze 
niu Ministra Środowiska z dnia  11 stycznia 
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości – co najmniej 2 szt. 

 

 

własne/innych 
podmiotów** 

2 

Samochód przystosowany do odbierania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
który spełnia wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  11 
stycznia 2013 r.                 w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości – co najmniej 2 szt. 

 

 

własne/innych 
podmiotów** 

3 

 
Samochód typu hakowiec do obsługi 
kontenerów – co najmniej 1 szt. 
 

 

 
własne/innych 
podmiotów** 

4 

 

Baza magazynowo – transportowa, która 
spełnia wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Zlokalizowana w miejscowości 
……………………., oddalonej od  
granicy Gminy Pysznica                    
o ……………. km.  
Podstawą dysponowania bazą 
magazynowo-transportową jest 
………………………………. 

 

własne/innych 
podmiotów** 



 

* W przypadku gdy, Wykonawca przy realizacji zadania będzie korzystał z potencjału technicznego innych 
podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tychże podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
** niepotrzebne skreślić 

……………………..            
      Miejscowość i data                                              
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 


