
 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           

Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 

-    -   

- 

Załącznik nr 6a 
     _______________________________ 

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

Cz. I / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora I, 

obejmującego obszar terytorialny Gminy Cieszków/ 
 
 
 

 

Lp 

Wyszczególnienie Wymagane 

minimum 

/szt./ 

Ilość sprzętu 

dostępna  

wykonawcy 

 

Podstawa do 

dysponowania 

 

1 

 

Pojazd bezpylny z grzebieniowym i 

widłowym mechanizmem załadowczym, 

przystosowany do opróżniania pojemników.  
 

 

2  

 

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

2 Pojazd typu bramowiec lub hakowiec 
 

2  zasób: własny 

/innego podmiotu* 

3 
Pojazd do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych 
1  

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

4 

 

Pojazd skrzyniowy z HDS do obsługi 

pojemników do zbiórki selektywnej 

 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu* 

5 

 

 

Baza magazynowo-transportowa usytuowana 

w gminie, z której terenu Wykonawca odbiera 

te odpady, lub w odległości nie większej niż 

60 km od granicy tej gminy. 
/Baza powinna być usytuowana na terenie, do 

którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz 

spełniać wszystkie wymagania, zawarte w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 122)/ 
 

 

1 

 

 

 

 

nie dotyczy 

 

 

 

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

 

Oświadczam, że : 

- minimum 30 % wykazanych pojazdów spełnia normę EURO 2. 

- pojazdy do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych spełniają wymagania Dyrektywy 

98/69/EC. 
 

UWAGA ! 
 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 9/. 

 

 

Miejsce  i data  : _____________________ 

_____________________________ 

                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           

Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 

-    -   

- 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 6b 
     _______________________________ 

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
 

Cz. II / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                         

z Sektora II, obejmującego obszar terytorialny Gminy Kobylin/ 
 
 

 

Lp 

Wyszczególnienie Wymagane 

minimum 

/szt./ 

Ilość sprzętu 

dostępna  

wykonawcy 

 

Podstawa do 

dysponowania 

 

1 

 

Pojazd bezpylny z grzebieniowym i 

widłowym mechanizmem załadowczym, 

przystosowany do opróżniania pojemników  
 

 

2  

 

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

2 Pojazd typu bramowiec lub hakowiec 
 

1  zasób: własny 

/innego podmiotu* 

3 
Pojazd do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych 
2  

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

4 

 

 

Baza magazynowo-transportowa usytuowana 

w gminie, z której terenu Wykonawca odbiera 

te odpady, lub w odległości nie większej niż 

60 km od granicy tej gminy. 
/Baza powinna być usytuowana na terenie, do 

którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz 

spełniać wszystkie wymagania, zawarte w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 122)/ 
 

 

1 

 

 

 

 

nie dotyczy 

 

 

 

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

 

Oświadczam, że pojazdy do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych spełniają wymagania 

Dyrektywy 98/69/EC. 
 

UWAGA ! 
 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 9/. 

 

 

Miejsce  i data  : _____________________ 

_____________________________ 

                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           

Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 

-    -   

- 

 

Załącznik nr 6c 
    

  _______________________________ 

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
 

Cz. III / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                         

z Sektora IV, obejmującego obszar terytorialny Gminy Krotoszyn/ 
 

 
 

 

Lp 

Wyszczególnienie Wymagane 

minimum 

/szt./ 

Ilość sprzętu 

dostępna  

wykonawcy 

 

Podstawa do 

dysponowania 

 

1 

 

Pojazd bezpylny z grzebieniowym i 

widłowym mechanizmem załadowczym, 

przystosowany do opróżniania pojemników.  
 

 

4  

 

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

2 Pojazd typu bramowiec lub hakowiec 
 

3  zasób: własny 

/innego podmiotu* 

3 
Pojazd do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych 
1  

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

4 

 

Pojazd skrzyniowy z HDS do obsługi 

pojemników do zbiórki selektywnej 

 

2  
zasób: własny 

/innego podmiotu* 

5 

 

 

Baza magazynowo-transportowa usytuowana 

w gminie, z której terenu Wykonawca odbiera 

te odpady, lub w odległości nie większej niż 

60 km od granicy tej gminy. 
/Baza powinna być usytuowana na terenie, do 

którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz 

spełniać wszystkie wymagania, zawarte w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 122)/ 
 

 

1 

 

 

 

 

 

nie dotyczy 

 

 

 

 

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

 

Oświadczam, że : 

-   minimum 30 % wykazanych pojazdów spełnia normę EURO 4. 

- pojazdy do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych spełniają wymagania Dyrektywy 

98/69/EC. 
 

UWAGA ! 
 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 9/. 

 

 

Miejsce  i data  : _____________________ 

_____________________________ 

                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           

Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 

-    -   

- 

 

Załącznik nr 6d 
     _______________________________ 

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

Cz. IV / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                         

z Sektora VI, obejmującego obszar terytorialny Miasta Sulmierzyce/ 
 
 

 

Lp 

Wyszczególnienie Wymagane 

minimum 

/szt./ 

Ilość sprzętu 

dostępna  

wykonawcy 

 

Podstawa do 

dysponowania 

 

1 

 

Pojazd bezpylny z grzebieniowym i 

widłowym mechanizmem załadowczym, 

przystosowany do opróżniania pojemników.  
 

 

2  

 

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

2 Pojazd typu bramowiec lub hakowiec 
 

1  zasób: własny 

/innego podmiotu* 

3 
Pojazd do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych 
1  

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

4 

 

Pojazd skrzyniowy z HDS do obsługi 

pojemników do zbiórki selektywnej 

 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu* 

5 

 

 

Baza magazynowo-transportowa usytuowana 

w gminie, z której terenu Wykonawca odbiera 

te odpady, lub w odległości nie większej niż 

60 km od granicy tej gminy. 
/Baza powinna być usytuowana na terenie, do 

którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz 

spełniać wszystkie wymagania, zawarte w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 122)/ 
 

 

1 

 

 

 

 

nie dotyczy 

 

 

 

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

 

Oświadczam, że pojazdy do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych spełniają wymagania 

Dyrektywy 98/69/EC. 

 

 

UWAGA ! 
 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 9/. 

 

 

Miejsce  i data  : _____________________ 

_____________________________ 

                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 

 



 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości gmin           

Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 

-    -   

- 
 

 

 

Załącznik nr 6e 
     _______________________________ 

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
 

Cz. V / Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                         

z Sektora VII, obejmującego obszar terytorialny Gminy Zduny/ 
 
 

 

Lp 

Wyszczególnienie Wymagane 

minimum 

/szt./ 

Ilość sprzętu 

dostępna  

wykonawcy 

 

Podstawa do 

dysponowania 

 

1 

 

Pojazd bezpylny z grzebieniowym i 

widłowym mechanizmem załadowczym, 

przystosowany do opróżniania pojemników.  
 

 

3  

 

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

2 Pojazd typu bramowiec lub hakowiec 
 

2  zasób: własny 

/innego podmiotu* 

3 
Pojazd do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych 
1  

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

4 

 

Pojazd skrzyniowy z HDS do obsługi 

pojemników do zbiórki selektywnej 

 

1  
zasób: własny 

/innego podmiotu* 

5 

 

 

Baza magazynowo-transportowa usytuowana 

w gminie, z której terenu Wykonawca odbiera 

te odpady, lub w odległości nie większej niż 

60 km od granicy tej gminy. 
/Baza powinna być usytuowana na terenie, do 

którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz 

spełniać wszystkie wymagania, zawarte w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 122)/ 
 

 

1 

 

 

 

 

nie dotyczy 

 

 

 

zasób: własny 

/innego podmiotu* 

 

Oświadczam, że pojazdy do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych spełniają wymagania 

Dyrektywy 98/69/EC. 
 

UWAGA ! 
 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania sprzętu do dyspozycji / wg wzoru na załączniku nr 9/. 

 

Miejsce  i data  : _____________________ 

_____________________________ 

                                                                                                (pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić 


