Załącznik nr 11 do siwz znak: PZD-ZP.261.1.2020

WYKONAWCA:

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH
WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PN. Letnie
utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie
kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)
Rodzaj sprzętu

Nr rejestracyjny / nr polisy
ubezpieczeniowej
Nr rejestracyjny:

4 samochody samowyładowcze o
Nr rejestracyjny:
dopuszczalnej masie całkowitej od 8
ton do 25 ton dopuszczone do ruchu na
Nr rejestracyjny:
podstawie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym
Nr rejestracyjny:
Nr polisy ubezpieczeniowej:

4 koparki wyposażone każda w łyżkę
skarpową o pojemności łyżki co
najmniej 0,3 m3

Nr polisy ubezpieczeniowej:
Nr polisy ubezpieczeniowej:
Nr polisy ubezpieczeniowej:

1 samochód specjalny próżniowossący do czyszczenia kanałów i
wpustów deszczowych dopuszczonym
do ruchu na podstawie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym

Nr rej.

1 kosiarka bijakowa wraz z pojazdem

XXXX

1 samochód specjalny wyposażony w
zamiatarkę uliczną o szerokości
zamiatania co najmniej 2,0m
posiadający ponadto:
− zamontowane urządzenie
zasysające zanieczyszczenia w
trakcie zamiatania,
− zbiornik służący do zbierania
zanieczyszczeń o pojemności co
najmniej 4 000 litrów,
− szczotki umożliwiające
zamiatanie lewej i prawej strony
jezdni podczas jazdy zgodnie z
kierunkiem ruchu

XXXX

Podstawa dysponowania
urządzeniami
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1 samochód specjalny wyposażony w
polewaczkę uliczną o szerokości mycia
co najmniej 3,0m, posiadający
ponadto:
− pojemnik na wodę o pojemności
co najmniej 6 000 litrów,
− zamontowaną z przodu pojazdu
listwę ciśnieniową z dyszami,
umożliwiającą mycie jezdni oraz
ścieku przykrawężnikowego
− wąż wysokociśnieniowy z lancą
umożliwiający mycie miejsc
trudnodostępnych.

XXXX

…………….…
(data)

………………………………………
(podpis Wykonawcy)

Uwaga:
✓ Wykaz składany na wezwanie Zamawiającego
✓ W kolumnie „Informacja o podstawie do dysponowania zasobem” wpisać podstawę dysponowania,
np. własność, dzierżawa, leasing, użyczenie pisemne zobowiązanie innego podmiotu do
udostępnienia zasobów.
✓ Dokumenty/oświadczenia składane w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
✓ Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w formie pisemnej, własnoręcznym podpisem.

