
Załącznik  nr 8 do SIWZ

.................................................................                                    ...........................................................
(miejscowość i data)

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

...................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Gmina Włodowice 
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
usług  w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
“Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających

na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Włodowice”

Wykonawca musi wykazać, że:
a)  Dysponuje  lub  będzie  dysponować  samochodami  specjalistycznymi  i  samochodem  ciężarowym,  spełniającymi 

wymagania  techniczne  określone  przepisami  ustawy  prawo  o  ruchu  drogowym  oraz  innymi  przepisami 
szczególnymi, w ilości (łącznej):

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników: 
120l, 240l, 360l, 480l, 1100l.
-  co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
-  co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
-  co najmniej jeden pojazd typu śmieciarka – myjka o zamkniętym obiegu wody, przystosowana do odbierania    
   odpadów oraz do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów. 
− samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych. 
− samochód  przystosowany do odbioru odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe.

b) Posiada lub będzie posiadać odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazę transportową z zapleczem techniczno- 
biurowym, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska. Baza transportowa 
ma zapewniać możliwość garażowania taboru samochodowego na jej terenie, a zaplecze techniczno-biurowe ma 
umożliwiać codzienny kontakt Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego.

Lp. Typ samochodu specjalistycznego Nr rejestracyjny Przeznaczenie Podstawa prawna posiadania 

Pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników: 120l, 240l, 360l, 
480l, 1100l.

1.

2.

Pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

1.

1



2.

Pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

1.

Pojazd typu śmieciarka – myjka o zamkniętym obiegu wody, przystosowana do odbierania odpadów oraz 
do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów.

1.

Samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych.
1.

Samochód przystosowany do odbioru odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym 
dojeździe.

1

Baza transportowa z zapleczem techniczno-biurowym, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, 
sanitarnych i ochrony środowiska. 

Adres bazy --------- ------------- Podstawa prawna posiadania 

1.

......................................., dnia ............... 

..........................................................................................
(podpis osób/y uprawnionej do reprezentacji  

Wykonawcy/pieczęcie)
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