
Załącznik nr 6 do SIWZ: Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia 
postępowanie nr ZDP.2000/AZ/33/2018 
 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 
 
 
 
 
 

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA1  

DLA ZADANIA NR 1, 2, 3, 4 

potwierdzających spełnianie warunku określonego w rozdziale VII. 3. lit. b) SIWZ 

 
Nazwa zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezo-

nach zimowych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Należy uzupełnić na wezwanie Zamawiającego, w przypadku złożenia oferty na zadanie z zakresu odśnieżania i posypywania (zadanie nr 1, 
2, 3, 4) - na każde zadanie oddzielnie 



Załącznik nr 6 do SIWZ: Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia 
postępowanie nr ZDP.2000/AZ/33/2018 
 

 

ZADANIE 1: „Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Kłodzko i gminy Bystrzyca 
Kłodzka oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej” 
 

Lp. Opis pozycji Ilość 
Jedn.  
miary 

Marka  
i model 

Nr identyfika-
cyjny 

(nr rejestracyj-
ny, nr VIN, 

tabliczka zna-
mionowa itp.) 

Podstawa dys-
ponowania 

(sprzęt własny, 
dzierżawa, lea-

sing itp.) 

1. 

nośnik samochodowy 

lub inny pojazd, spraw-

ny technicznie, z napę-

dem na minimum dwie 

osie, wyposażony w 

piaskarko-solarkę i pług 

średni - 1 szt.; 

 

1 szt.    

2. piaskarko - solarka 1 szt. 
 
 

  

3. pług średni 1 szt. 
 
 

  
 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświad-
czoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 
 

 

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty: 
a) ………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………. 

 

DO WYKAZU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ DOWODÓW REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW  
(NOŚNIKÓW) I SPRZĘTU 

 

 
…………………………………., dnia ………………………. 

 
 

…………………………………………………………………… 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 6 do SIWZ: Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia 
postępowanie nr ZDP.2000/AZ/36/2017 
 

ZADANIE 2: „Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Kłodzki, gminy 
Szczytna, gminy Duszniki Zdrój oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 
1 w Szczytnej” 
 

Lp. Opis pozycji Ilość 
Jedn.  
miary 

Marka  
i model 

Nr identyfika-
cyjny 

(nr rejestracyj-
ny, nr VIN, 

tabliczka zna-
mionowa itp.) 

Podstawa dys-
ponowania 

(sprzęt własny, 
dzierżawa, lea-

sing itp.) 

1. 

nośnik samochodowy lub 
inny pojazd, sprawny 
technicznie, z napędem 
na minimum dwie osie, 
wyposażony w piaskarko-
solarkę i pług średni - 1 
szt.; 

1 szt.    

2. piaskarko - solarka 1 szt. 
 
 

  

3. pług średni 1 szt. 
 
 

  
 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświad-
czoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 
 

 

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty: 
a) ………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………. 

 

DO WYKAZU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ DOWODÓW REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW  
(NOŚNIKÓW) I SPRZĘTU 

 

 
…………………………………., dnia ………………………. 

 
 

…………………………………………………………………… 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 6 do SIWZ: Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia 
postępowanie nr ZDP.2000/AZ/36/2017 
 

ZADANIE 3: „Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Kłodzki oraz pogo-
towie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej” 
 

Lp. Opis pozycji Ilość 
Jedn.  
miary 

Marka  
i model 

Nr identyfika-
cyjny 

(nr rejestracyj-
ny, nr VIN, 

tabliczka zna-
mionowa itp.) 

Podstawa dys-
ponowania 

(sprzęt własny, 
dzierżawa, lea-

sing itp.) 

1. 

nośnik samochodowy lub 
inny pojazd, sprawny 
technicznie, z napędem 
na minimum dwie osie, 
wyposażony w piaskarko-
solarkę i pług średni - 1 
szt.; 

1 szt.    

2. piaskarko - solarka 1 szt. 
 
 

  

3. pług średni 1 szt. 
 
 

  
 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświad-
czoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 
 

 

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty: 
c) ………………………………………………………………………….. 

d) …………………………………………………………………………. 

 

DO WYKAZU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ DOWODÓW REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW  
(NOŚNIKÓW) I SPRZĘTU 

 

 
…………………………………., dnia ………………………. 

 
 

…………………………………………………………………… 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 6 do SIWZ: Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia 
postępowanie nr ZDP.2000/AZ/33/2018 
 

ZADANIE 4: „Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka i gminy 
Kłodzko oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej” 
 

Lp. Opis pozycji Ilość 
Jedn.  
miary 

Marka  
i model 

Nr identyfika-
cyjny 

(nr rejestracyj-
ny, nr VIN, 

tabliczka zna-
mionowa itp.) 

Podstawa dys-
ponowania 

(sprzęt własny, 
dzierżawa, lea-

sing itp.) 

1. 

nośnik samochodowy lub 
inny pojazd, sprawny 
technicznie, z napędem 
na minimum dwie osie, 
wyposażony w piaskarko-
solarkę i pług średni - 1 
szt.; 

1 szt.    

2. piaskarko - solarka 1 szt. 
 
 

  

3. pług średni 1 szt. 
 
 

  
 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświad-
czoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 
 

 

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty: 
a) ………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………. 

 

DO WYKAZU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ DOWODÓW REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW  
(NOŚNIKÓW) I SPRZĘTU 

 

 
…………………………………., dnia ………………………. 

 
…………………………………………………………………… 

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy



 

 


