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Załącznik nr 5 A  

do formularza oferty 
 

WYKAZ, WYPOSA ŻENIA ZAKŁADU, NARZ ĘDZI I URZ ĄDZEŃ TECHNICZNYCH  DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z  INFORMACJ Ą O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI (Zadanie nr  1) 

 
Sposób spełnienia warunków 

udziału  w postępowaniu* 
Należy w odpowiednią rubryk ę 3 
lub 4 wpisać słowo TAK lub NIE 

lub zakreślić X właściwą treść 
składanego oświadczenia 

L.p. Opis wymagań zamawiającego 

Dysponujemy 
Będziemy 

dysponować 

W przypadku złożenia 
oświadczenia „będziemy 

dysponować” (kol. 4) do oferty 
załączone zostało pisemne 

zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia * 
Należy w rubryce 5  wskazać 

nazwę podmiotu 

1 2 3 4 5 

1 
co najmniej jeden pojazd specjalny typu laweta do przewozu pojazdów do 3.5 tony 
wyposażony we wciągarkę, 

   

 
 

Liczba pojazdów do dyspozycji Wykonawcy  …………………………….……...... 
Numer/y rejstracyjny/e ……………………………………………………………... 
podstawa do dysponowania ………………………………………………………… 

   

2 

co najmniej jeden parking, który będzie spełniał wymagania: 
- parking strzeżony z całodobowym dozorem, 
- oświetlony, 
- ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np: betonowe lub metalowe, 
- nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, 
- swobodny dostęp do pojazdów, 
- parking powinien mieć miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów 
z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych, 
- zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez 
zezwolenia osoby dozorującej, 
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Liczba paringów do dyspozycji Wykonawcy   …………………………………... 
 

Lokalizacja parkingu / parkingów (adres/adresy) ……………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

podstawa do dysponowania ……………………………………………………… 
 

   

 

  

 

 

 
 ...................................................... dnia ...................... r.                                                                                                                  
 
                                                      ...............................................    

                                            (podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 5 B  
do formularza oferty 

 
WYKAZ, WYPOSA ŻENIA ZAKŁADU, NARZ ĘDZI I URZ ĄDZEŃ TECHNICZNYCH  DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z  INFORMACJ Ą O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI (Zadanie nr  ) 
 

Sposób spełnienia warunków 
udziału  w postępowaniu* 

Należy w odpowiednią rubryk ę 3 
lub 4 wpisać słowo TAK lub NIE 

lub zakreślić X właściwą treść 
składanego oświadczenia 

L.p. Opis wymagań zamawiającego 

Dysponujemy 
Będziemy 

dysponować 

W przypadku złożenia 
oświadczenia „będziemy 

dysponować” (kol. 4) do oferty 
załączone zostało pisemne 

zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia * 
Należy w rubryce 5  wskazać 

nazwę podmiotu 

1 2 3 4 5 

1 
co najmniej jeden pojazd specjalny typu laweta do przewozu pojazdów powyżej 3.5 
tony wyposażony we wciągarkę 

   

 
Liczba pojazdów do dyspozycji Wykonawcy  …………………………………...... 
Numer/y rejstracyjny/e …………………………………………………………….. 
podstawa do dysponowania ………………………………………………………... 

   

2 

co najmniej jeden parking, który będzie spełniał wymagania: 
- parking strzeżony z całodobowym dozorem, 
- oświetlony, 
- ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np: betonowe lub metalowe, 
- nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, 
- swobodny dostęp do pojazdów, 
- parking powinien mieć miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów 
z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych, 
- zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez 
zezwolenia osoby dozorującej, 
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Liczba paringów do dyspozycji Wykonawcy   …………………………………... 
 
Lokalizacja parkingu / parkingów (adres/adresy) ……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
podstawa do dysponowania ……………………………………………………… 
 

   

 

  

 

 

 
 ...................................................... dnia ...................... r.                                                                                                                  
 
                                                      ...............................................    

                                            (podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 5C 
do formularza oferty 

 
WYKAZ, WYPOSA ŻENIA ZAKŁADU, NARZ ĘDZI I URZ ĄDZEŃ TECHNICZNYCH  DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z  INFORMACJ Ą O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI (Zadanie nr  3) 
 

Sposób spełnienia warunków 
udziału  w postępowaniu* 

Należy w odpowiednią rubryk ę 3 
lub 4 wpisać słowo TAK lub NIE 

lub zakreślić X właściwą treść 
składanego oświadczenia 

L.p. Opis wymagań zamawiającego 

Dysponujemy 
Będziemy 

dysponować 

W przypadku złożenia 
oświadczenia „będziemy 

dysponować” (kol. 4) do oferty 
załączone zostało pisemne 

zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia * 
Należy w rubryce 5  wskazać 

nazwę podmiotu 

1 2 3 4 5 

1 
co najmniej jeden pojazd specjalny typu laweta do przewozu pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne, 

   

 
 

Liczba  pojazdów do dyspozycji Wykonawcy  …………………………….…….... 
Numer/y rejstracyjny/e ……………………………………………………………... 
podstawa do dysponowania ………………………………………………………… 

   

2 
 

co najmniej jeden parking, który będzie spełniał wymagania: 
- parking strzeżony z całodobowym dozorem, 
- oświetlony,  
- ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np: betonowe lub metalowe, 
- nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona,  
- swobodny dostęp do pojazdów,  
- zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez 
   zezwolenia osoby dozorującej, 
− parking powinien mieć wydzielone dwa stanowiska postojowe dla pojazdów 

przewożących towary niebezpieczne. 
Stanowisko postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne: 

a) nie powinno być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz 
w odległości mniejszej niż 10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych; 

b) powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia 
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c)  do zbierania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych. 
d) nawierzchnia stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca 
przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód. 

e) ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących 
towary niebezpieczne powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego 
rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza terenem stanowiska. 

f) do stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne 
powinien być zapewniony dojazd o parametrach technicznych określonych w 
odrębnych przepisach dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać drogi 
pożarowe. 

g) parking powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej niż: 
- 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń 

inżynieryjnych niezwiązanych z parkingiem oraz budynków, z wyłączeniem 
obiektów, o których mowa w pkt. 3 

- 40 m. od lasu o powierzchni powyżej 3ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i 
torów kolejowych; 

- 300 m od budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi 
,ujęć wody, studni publicznych, urządzeń służących do magazynowania 
i uzdatniania wody. 

- zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu 
bez zezwolenia osoby dozorującej, 

- dysponowaniu, w okresie realizacji zamówienia pojazdem specjalnym typu 
laweta do transportu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

g) parking, powinien być wyposażony w: 
1) odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze; 
2) sprzęt przeciwpożarowy, w szczególności: 

- gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2, 
- dwie gaśnice proszkowe 6 kg, 
- 2 koce gaśnicze, 
- skrzynię zawierającą co najmniej 1 m3 piasku, 
- substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające; 

3) dostęp do bieżącej wody. 
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Liczba paringów do dyspozycji Wykonawcy   …………………………………... 
 
Lokalizacja parkingu / parkingów (adres/adresy) ……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
podstawa do dysponowania ……………………………………………………… 
 

   

 

  

 

 

 

 
 

...................................................... dnia ...................... r.                                                                                                                  
 
                                                      ...............................................    

                                            (podpis osoby uprawnionej) 
 
 


