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Załącznik nr 9.A do SIWZ
Zamawiający:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Wykonawca:
……………………………………………………..……
…………………………………………………….........
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

WYKAZ SPRZĘTU
Dotyczy zamówienia:

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów
należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej :
Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII

L.P.

1.

Nazwa sprzętu

Ilość

2.

Termosy do transportu asfaltu lanego lub twardolanego 4 szt.
min. 8 t.
Termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8 ton
4 szt.

3.

Walec stalowo-gumowy 1 - 2 ton

4 szt.

4.

Walec ogumiony

3 szt.

5.

3 szt.

8.

Walec stalowy wibracyjny 6- 8 ton ( w tym 1 z
koszem)
Rozkładarka do mas bitumicznych( w tym jedna
gąsienicowa 2,5 – 5 m z możliwością układania
nawierzchni o szerokości do
7m)
Rozkładarka do mas bitumicznych 1,2m, 2,5m
(umożliwiająca wbudowanie masy bitumicznej na
chodnikach)
Koparka obrotowa

9.

Koparko- ładowarka

4 szt.

10.

Samochody samowyładowcze min. 10 t

8 szt.

6.

7.

3 szt.

1 szt.

3 szt.

Forma
dysponowania*
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11.

2 szt.

15.

Samochody ciężarowe z HDS(hydrauliczny dźwig
samochodowy)
Frezarka do mas bitumicznych 0,5m ( do remontów
cząstkowych)
Frezarka do mas bitumicznych szerokości 1 – 2 m z
podajnikiem ( w tym jedna o szerokości co najmniej 2
m)
Mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą
zalewową na gorąco
Remonter zautomatyzowany

16.

Równiarka samojezdna

1 szt.

17.
18.

Skrapiarka do nawierzchni ( w tym jedna w pełni 2 szt.
zautomatyzowana)
Układarka/posypywarka do poboczy
1 szt.

19.

Zagęszczarki płytowe

8 szt.

20.

Agregat prądotwórczy

4 szt.

21.

Piła do cięcia asfaltu i betonu

4 szt.

22.

Młoty do kucia asfaltu i betonu

4 szt.

12.
13.

14.

2 szt.
3 szt.

1 szt.
2 szt.

*- należy wpisać rodzaj dysponowania np.: własność, dzierżawa, leasing, umowa najmu.

________________________
miejsce, data

____________________________
pieczęć i podpis wykonawcy

