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Załącznik Nr 7 do SWZ 
Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

(Znak postępowania: OŚN.271.1.2021) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice 
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,        
NIP: 731-191-39-30, REGON: 472057804, 
Telefon 42 213 96 60,  42 213 96 76; 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: na platformie ePUAP: /UrzadGminyPabianice/Skryt-
kaESP 
ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 
Adres poczty elektronicznej: gmina@pabianice.gmina.pl 
Adres strony internetowej: https://www.bip.pabianice.gmina.pl 
Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany  
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://www.bip.pabianice.gmina.pl 

 

WYKONAWCA: 
…………………………………………………..…..………… 
…………………………………………………..…..………… 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od pod-

miotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………..…..………… 
…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

WYKAZ SPRZĘTU 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie 

Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojem-

niki na odpady” prowadzonego przez Gminę Pabianice, przedkładam wykaz sprzętu 

zgodnie z zapisami pkt 6.1.4. lit b) SWZ do wykonywania zadania, o którym mowa wy-
żej:  

Lp. 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  

i urządzeń technicznych 

Liczba 

sztuk 

Podstawa  

dysponowania  

wykazanymi zasobami 

1 
Pojazd… 
 

  

2 
Pojazd… 
 

 
 

 

3 
Pojazd… 
 

  

4 
Pojazd... 
 

  

 

 

 

 

oraz oświadczam, że: 
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dysponuję bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Pabianice lub nie 
dalej niż 60 km od granic administracyjnych gminy bazą magazynowo - transportową. Baza 
magazynowo - transportowa musi spełniać warunki określone 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). 
Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. 
 
Podstawa do dysponowania bazą: ……………………………………..…………………………………………….. 
 
 


