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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Wzór 

LISTY PODMIOTÓW ALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ  

 
Zadanie 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego „R”  w Żyrardowie”, wchodzące w skład 
Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” 
.r.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013  

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5 
96 – 300 Żyrardów 
POLSKA 
 
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. 
 
 

.r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP/JRP/RB/4/2013 
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Przedstawimy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,  

poz. 331 z późn. zm)
*
:  

1……………………………………. 

2……………………………………. 

3……………………………………. 

4……………………………………. 

Ponieważ nw. wykonawcy/podmioty należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli oferty   

w tym postępowaniu**: 

1……………………………… 

2……………………………… 

3…………………………….... 

przedstawiamy następujące dowody, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie tego 

zamówienia: 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

Podpisy: 
 

Lp. Nazwisko i imię 

osoby/osób* 

upoważnionych do 

podpisania oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpisy osoby/osób* 

upoważnionych do 

podpisania oferty  

w imieniu Wykonawcy 

Pieczęć 

Wykonawcy 

Miejscowość  

i data 

1  

 

   

2  

 

   

*odpowiednio skreślić 
**odpowiednio: skreślić lub wypełnić 
 
  

 


