
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 
Lp. Wymagane parametry Narzędzia, wyposażenie zakładu 

urządzenia techniczne 
Podstawa dysponowania potencjałem technicznym (własny, 
umowa użyczenia, dzierżawa) 

 potencjał techniczny   
1. co najmniej 2 samochody przystosowane do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych 
marka, typ, nr rejestracyjny  

2. co najmniej 2 samochody przystosowane do 
odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych 

marka, typ, nr rejestracyjny  

3. co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów 
komunalnych bez funkcji kompaktującej 

marka, typ, nr rejestracyjny  

4. pojazdy trwale i czytelnie oznakowane w 
widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi 
adresowymi i numerem telefonu podmiotu 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości 

spełnia/nie spełnia  

5. pojazdy wyposażone w system monitoringu 
bazującego na systemie pozycjonowania 
satelitarnego, umożliwiającego trwale 
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie 
danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju 
oraz czujników zapisujących dane o miejscach 
wyładunku odpadów. 

spełnia/nie spełnia  

 baza magazynowo-transportowa   

1. usytuowana w gminie , z której terenu odbiera te 
odpady lub w odległości nie większej niż 60 km 
od granicy tej gminy 

wskazać lokalizację  

2. usytuowana na terenie, do którego posiada tytuł 
prawny 

własny, dzierżawa, itp  

3. wyposażona w miejsce przeznaczone do spełnia/nie spełnia  



parkowania pojazdów, zabezpieczone przed 
emisją zanieczyszczeń do gruntu 

4. wyposażona w miejsce do magazynowania 
selektywnie zebranych odpadów z grupy 
odpadów komunalnych, zabezpieczone przed 
emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz 
zabezpieczone przed działaniem czynników 
atmosferycznych 

spełnia/nie spełnia  

5. wyposażoną w miejsce do magazynowania 
selektywnie zebranych odpadów z grupy 
odpadów komunalnych, zabezpieczone przed 
emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz 
zabezpieczone przed działaniem czynników 
atmosferycznych 

spełnia/nie spełnia  

6. wyposażoną w legalizowaną samochodową 
wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie 
bazy następuje magazynowanie odpadów 

spełnia/nie spełnia  

7. wyposażoną w urządzenia lub systemy 
zapewniające zagospodarowanie wód 
opadowych  i ścieków przemysłowych 

spełnia/nie spełnia  

8. wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla 
pracowników odpowiadające liczbie 
zatrudnionych osób 

spełnia/nie spełnia  

9. na terenie której znajduje się punkt konserwacji 
i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i 
dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są 
wykonywane przez uprawnione podmioty 
zewnętrze poza terenem bazy magazynowo-
transportowej 

spełnia/nie spełnia  

 
 
………………………..             ……………………….. 
          miejscowość, data                    podpis osoby (osób) uprawnionych 

do składania oświadczeń 
woli w imieniu wykonawcy 


