
Załącznik nr 6 

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG 
W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI 

 

Cmentarz komunalny przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu 
 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość wymagana Ilość dysponowana Podstawa dysponowania danym 

zasobem* 
Nazwa i adres podmiotu –  

w przypadku, gdy 

Wykonawca składający 
ofertę polega na zasobach 

(potencjale technicznym) 

innego podmiotu ** 
1 Kontener typu KP-7 17    

 

Cmentarz Parafialny przy ul. Podgórnej w Żaganiu 
 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość wymagana Ilość dysponowana Podstawa dysponowania danym 
zasobem* 

Nazwa i adres podmiotu –  
w przypadku, gdy 

Wykonawca składający 

ofertę polega na zasobach 
(potencjale technicznym) 

innego podmiotu ** 
1 Kontener o pojemności 6m3 1    

 

 Targowisko Miejskie przy ul. Rybackiej 39a w Żaganiu 
 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość wymagana Ilość dysponowana Podstawa dysponowania danym 

zasobem* 
Nazwa i adres podmiotu –  

w przypadku, gdy 

Wykonawca składający 
ofertę polega na zasobach 

(potencjale technicznym) 
innego podmiotu ** 

1 Kontener typu KP-7 1    

 

Baza zakładu przy ul. Kolejowej 88 w Żaganiu 
 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 
wymagana 

Ilość 
dysponowana 

Podstawa dysponowania danym 
zasobem* 

Nazwa i adres podmiotu –  
w przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę 

polega na zasobach (potencjale technicznym) 

innego podmiotu ** 
1 Pojemnik na odpady o pojemności 240 litrów 1    

 

 



Baza zakładu przy ul. Miodowej 23 w Żaganiu 

 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 

wymagana 
Ilość 

dysponowana 
Podstawa dysponowania danym 

zasobem* 
Nazwa i adres podmiotu –  

w przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę 

polega na zasobach (potencjale technicznym) 
innego podmiotu ** 

1 Kontener typu KP-7 1    

2 Kontener typu KP-7 na gruz 1    

3 Pojemnik na odpady o pojemności 1100 litrów 1    

 

 

Wszystkie nieruchomości: 

 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 
wymagana 

Ilość 
dysponowana 

Podstawa dysponowania danym 
zasobem* 

Nazwa i adres podmiotu –  
w przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę 

polega na zasobach (potencjale technicznym) 

innego podmiotu ** 

1 
pojazd  przystosowany do odbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych 
2 

   

2 
pojazd o pojemności załadunkowej min. 6,5m3 
załadunek hakowy 

2 
   

3 

samochód specjalistyczny wyposażony w 

urządzenie  do mycia i dezynfekcji pojemników 

lub co najmniej jedno urządzenie  przenośne 

przeznaczone do tych czynności 

1 

   

 
*należy wpisać: „zasób własny”  albo  „zasób innego podmiotu” 
 
**W przypadku, gdy Wykonawca  polega  na potencjale technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował  tymi zasobami w 

trakcie  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  
 

 

 
……………………………..                                                                                                               …………………………………….. 
                (miejscowość i data)                                                                                                                                                                                          ( podpis osoby lub osób uprawnionych                                                                                                                                                                                                       

do reprezentacji Wykonawcy) 
 
Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 


