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Zał. Nr  7 do SWZ – Wzór wykazu posiadanego sprzętu 
Zamawiający:  
GMINA SKOŁYSZYN 
38-242 Skołyszyn 12 
tel. /fax 013 4491062-64 
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl;  gmina@skolyszyn.pl  
strona internetowa: https://bip.skolyszyn.pl 
Oznaczenie sprawy: GPIR.271.1.25.2022 
 

Nazwa zadania: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy 
Skołyszyn w sezonie zimowym 2022-2023” 

 
WYKONAWCA: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy, którego dotyczy informacja Adres Wykonawcy 
  

 
 

1. Oświadczam/y/, że dysponuję/emy/ lub będę/będziemy/ dysponować niżej wymienionym 
sprzętem: 

L.p. Opis wymagań zamawiającego 

Sposób spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu 

W przypadku złożenia 
oświadczenia „ będziemy 
dysponować” (kol. Nr 4 

do oferty zostało 
załączone pisemne 

zobowiązanie innych 
podmiotów do 

udostępnienia sprzętu 
zgodnie z instrukcją SWZ 

Nr części, nazwa 
rejonu, do 

którego 
przypisano 

wskazany sprzęt 
Dysponujemy* 

Będziemy 
dysponować* 

1 2 3 4 5 6 

POTENCJAŁ TECHNICZNY – narzędzia i urządzenia  

 
nazwa sprzętu (marka, typ, nr 
rej.) ……………………………......... 
……………………………......... 

   
 

 
nazwa sprzętu (marka, typ, nr. 
rej.) ……………………………........ 
……………………………......... 

   
 

 
nazwa sprzętu (marka, typ, nr 
rej.) ……………………………......... 
……………………………......... 

   

 

 
nazwa sprzętu (marka, typ, nr 
rej.) ……………………………........ 
……………………………......... 

   

 

 
nazwa sprzętu (marka, typ, nr 
rej.) ……………………………........ 
……………………………......... 

   
 

* Wpisać „TAK” gdzie dotyczy 

Puste kolumny należy wykreskować;  Wykonawca generuje tabelę wg potrzeb.  

 

mailto:przetargi@skolyszyn.pl
mailto:gmina@skolyszyn.pl
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2.    Oświadczam/y/, że posiadam/y/ dostęp do sprzętu pomocniczego - zastępczego jak pługi   
lemieszowe średnie, ciężkie lub wirnikowe, równiarki, rozrzutniki rolnicze, koparki, itp.  –  
w przypadku konieczności użycia powyższego sprzętu.   

 

3.  Oświadczam/y/, że posiadam/y/ możliwość zmagazynowania materiałów uszarstniających i soli  
       drogowej niezbędnej do zwalczania śliskości na oferowany teren przez okres min. 1-go m-ca lub  
        mam/y/ zapewniony dostęp do magazynu na korzystanie ze zgromadzonego materiału.  
 
4.    Składam/y/ ofertę na wykonywanie zamówienia w Rejonie (Rejonach) :  
 

        1/ Część I - Rejon I: Siepietnica, Święcany*. 

        2/  Część II - Rejon II:, Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa*. 

        3/  Część III - Rejon III:  Święcany*. 

        4/  Część IV - Rejon IV: Jabłonica, Lipnica Górna*. 

        5/  Część V - Rejon V: Bączal Dolny, Bączal Górny*. 

        6/   Część VI – Rejon VI: Przysieki*. 

/Wykonawca skreśla Rejony, na które nie składa oferty/ 

Instrukcja wypełniania: 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi urządzeniami i narzędziami:     

Wykonawca musi wykazać, że posiada, co najmniej:  

a) Rejon I: Siepietnica, Święcany:  dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką 
przystosowaną do posypywania dróg; 

b) Rejon II: Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa:  trzy pojazdy przeznaczone do ZUD z 
pługiem do odśnieżania i piaskarką przystosowaną do posypywania dróg; 

c) Rejon III: Święcany: trzy pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką 
przystosowaną do posypywania dróg; 

d) Rejon IV: Jabłonica, Lipnica Górna: dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i 
piaskarką przystosowaną do posypywania dróg; 

e) Rejon V: Bączal Dolny, Bączal Górny: dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i 
piaskarką przystosowaną do posypywania dróg; 

f) Rejon VI: Przysieki: dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką 
przystosowaną do posypywania dróg. 

Ponadto Wykonawca każdego rejonu powinien mieć dostęp do sprzętu pomocniczego - zastępczego jak pługi 
lemieszowe średnie, ciężkie lub wirnikowe, równiarki, koparki, spycharki gąsienicowe, itp. niezbędnego do 
udrażniania dróg w warunkach ekstremalnych.  

Należy obowiązkowo wpisać numery rejestracyjne posiadanych pojazdów . 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części zobowiązany jest wykazać się taką ilością sprzętu, jaka jest 
wymagana na każdą część zamówienia, na którą składa ofertę. 

W przypadku braku zakreślenia pozycji „dysponujemy lub będziemy dysponować” zamawiający przyjmuje, że                 
w treści niniejszego dokumentu zostało złożone oświadczenie wynikające z kol. 3, czyli dysponujemy sprzętem 
zdolnym do wykonania zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
          

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 
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…………….……. (miejscowość),                      dnia ……………………………….……. r.  
 
 
 

Formularz należy podpisać elektronicznie:  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
 
* - niepotrzebne skreślić 


