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Załącznik nr 3 do SIWZ 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn.: 
 
Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316  

w ramach zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania 

wody w zakresie: wymiana urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora o 

przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa węzła 

zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, rozbudowa stacji ujęcia wody o wykonanie 3 

studni o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu uzdatniana 

wody i sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.” 

znak postępowania: RI.II.271.10.2022  

prowadzonego przez Gminę Pysznica 

 

Ja (My) niżej podpisany (ni): 

………………………………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………………..    
(pełna nazwa wykonawcy) 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………..   
(adres siedziby wykonawcy) 

 
 
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 

1. Informuję (my), że Wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do                                    
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. (*) 

2. Informuję (my), że Wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  
co wskazany poniżej Wykonawca(y), którego oferta/oferty została/y złożona/e  
w niniejszym podstępowaniu: (*) 
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Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do 
oświadczenia): 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji  w przedmiotowym postępowaniu. (*) 

 

 

……………………, dnia ……………… 2022 roku           

                                                                                                …………………………………………… 

            ((podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

Uwagi: 
1) Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2). 
2) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej (punkt 2) może 

przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym 
wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu. 

3) Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego. 
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 

go każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
 

(*)  niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres siedziby 

1.   


