
 

 

Projekt: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 
 

 

 
                   Załącznik nr 5 do SIWZ,  Nr: ZP.271.8.2015 

 
LISTA PODMIOTÓW nale żących do tej samej grupy kapitałowej / 

INFORMACJA o braku przynale żności do grupy kapitałowej 
Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
 
 
 

  

 
Ubiegając się o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, gm. Karczew, realizowana w ramach Projektu 
„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów”  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Sygnatura postępowania: ZP.271.8.2015, 
w trybie  art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zm.) składam: 
 
���� Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *: 
Uwaga: Listę podmiotów należy wpisać poniżej lub załączyć do oferty - niniejszego 
dokumentu (wg wyboru Wykonawcy) 
 

Lp. Nazwa Adres 
1.  

 
 

2.  
 

 

 
���� Informuj ę o tym, że nie należę (nie należymy) do grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp * 
 

*  Wykonawca winien zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
 
Uwaga: niezaznaczenie żadnego kwadratu i niewypełnienie tabeli – Listy podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej  - przy jednoczesnym złożeniu podpisu i wpisaniu daty na 
niniejszym dokumencie będzie rozumiane przez Zamawiającego jako informacja 
o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej. 
 
 
...................................., ....................... 2015  r. 
 Miejscowość               data 

…………………………..…………………………………….. 
Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej/-ych do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 

Pożądany czytelny podpis albo podpis skrócony i pieczątka 
z imieniem i nazwiskiem 

 

Uwaga: Niniejsze oświadczenie składa każdy Wykonawca. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców samodzielnie.  


