
 

 
 

Załącznik nr 3 

………………………………………….. 
                    Pieczątka Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENI E  
o przynależnośc i  lub  braku przynależnośc i  do tej  samej grupy kapitałowej ,  

 o  której mowa w art .  24 ust 1 pkt .  23 ust awy Pzp.  
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:  

„Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszącymi na terenie elektrociepłowni                                       
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83” 

 
*CZĘŚĆ I - zadanie nr 1 – „Wykonanie Kotłowni Nr 1, polegającej na zabudowie kotła gazowego, parowego                      
o wydajności 7,0 Mg/h pary z ekonomizerem wodnym i układem odprowadzenia spalin.” 
 
*CZĘŚĆ II – zadanie nr 2 - „Wykonanie Kotłowni Nr 2, polegającej na zabudowie kotła gazowego, wodnego                      
o mocy 8,0 MWt z ekonomizerem wodnym i układem odprowadzenia spalin.”              
 
*CZĘŚĆ III – zadanie nr 3 - „Wykonanie Kotłowni Nr 2, polegającej na zabudowie kotła gazowego, wodnego                       
o mocy 6,0 MWt wraz z układem odprowadzenia spalin.” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*CZĘŚĆ IV – zadanie nr 4 - „Wykonanie Kotłowni Nr 2, polegającej na budowie budynku kotłowni                                     
z instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu.” 

 
po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi przez Zamawiającego na stronie internetowej w związku z art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp oświadczam, że nie należę*/należę* do grupy kapitałowej  (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp) z Wykonawcą/Wykonawcami którzy złożyli oferty w terminie w niniejszym postępowaniu. 
 
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp)                          
z Wykonawcą/Wykonawcami którzy złożyli oferty w terminie w niniejszym postępowaniu może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. 
 
Poniżej przedstawiam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. 
1. …......................................... 
2. …......................................... 
3. …......................................... 
 
 
…………………….…………………………..               
          (miejscowość, data)         
                  ….............................………………………………………………………... 

     (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 

 
* niepotrzebne skreślić 


