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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 

Wzór  
zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2010 r. (r 113 poz. 759 z późn. zm.) 
 
 

Część I - Zadanie 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” – 
wchodzące w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – 
Etap II” /r.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego z Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*  

Część II – „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana 
ze środków budżetu miasta Żyrardowa*. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5 
96 – 300 Żyrardów 
POLSKA 
 
2) Urząd Miasta Żyrardowa 
Plac Jana Pawła II nr 1 
96-300 Żyrardów 
POLSKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP/JRP/RB/3/2012   
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WYKO(AWCA: 
Lp. (azwa Wykonawcy1) Adres Wykonawcy1) 

   
   

1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, 
należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres 
Pełnomocnika, zgodnie z SIWZ. 

Oddaję w imieniu Podmiotu, który reprezentuję(my) ww. wykonawcy do dyspozycji niezbędne 
zasoby 
…................................................................................................................................................ 
(wymienić rodzaj udostępnionych zasobów) 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
  

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego:  

………………………………………………. 

…………………………………………….. 

 
...................................., dn. …..……................                      ...............................................................................  

                                                  (Pieczęć i podpis podmiotu udostępniającego) 

*niepotrzebne skreślić 


