
„Bieżące utrzymanie placów zabaw 2018r.” 

ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  

Nazwa wykonawcy: ........................................................................................................................ 
Adres wykonawcy: ......................................................................................................................... 
Numer telefonu: ................................, numer fax-u..............................., e-mail .............................. 

 
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznych tj. posiadania narzędzi, 
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych  dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji 
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 
 

 

Wyszczególnienie  

 

Liczba 

jednostek 

 

Opis  

(rodzaj, nazwa 

producenta, 

model) 

 

Podstawa 

dysponowania 

Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 

minimalnej 3,5 tony 
   

Kosiarka profesjonalna    

Dokaszarki profesjonalne    

Dmuchawa    

Piła spalinowa    

Agregat prądotwórczy min. 5 kw.    

Przyczepa, wysoko zabudowana, pełna burta min 80 

cm z zabudową 

   

 

           Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w powyższej  tabeli) jest ilością minimalną. Faktyczna ilość 

sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby 

place zabaw terenu miasta Legnicy  były na bieżąco utrzymanie. 
   

UWAGA: 
Jeżeli Wykonawca  zgodnie z art. 22a uPzp polegał będzie na zdolnościach technicznych – tj. posiadał dostęp do 

ww. narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych,  innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych- do powyższego załącznika dołączyć musi zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
 Do załącznika należy  załączyć: 
-  informacje o podstawie do dysponowania tymi zasobami (rubryka nr 3) potwierdzone np. oświadczeniem  Wykonawcy o 

własności; oświadczeniem  innego podmiotu -właściciela o wynajmie, leasingu,  dzierżawie, użyczeniu, udostępnieniu itp. 
-   jeżeli Wykonawca  zgodnie z art. 22a uPzp polegał będzie na zdolnościach technicznych – tj. posiadał dostęp do ww. 

narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych,  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych- do powyższego załącznika dołączyć musi zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem świadom(mi) odpowiedzialności karnej z art. 

297 Kodeksu karnego.  
      
 
 Podpisano 
 
 

                                          ........................................................................ 
            (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy) 
 
 

                                          ........................................................................ 
                                  (nazwa, adres) 


