
Załącznik nr 5 do SIWZ  

...........................................................  

miejscowość i data  

 

 

WYKONAWCA:  

..............................................................  

...............................................................  

...............................................................  

 

  

INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

do postępowania pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego 
fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021 roku  z systemem odzysku wody do czyszczenia sieci 
kanalizacyjnej”, znak postępowania: ZP 1/12/2020. 
 

Oświadczam, że należę / nie należę* do 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.).  

Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**:  

 

1. ........................................................................................................................................ ........................  

2. ................................................................................................................................................................  

3. .......................................................................................................................... .....…………………… 

 

  

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

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
 Wykonawcy lub upoważnionej do  
 występowania w jego imieniu) 

 
 

*niepotrzebne skreślić  

** wypełnia jedynie Wykonawca, który oświadczył, iż należy do grupy kapitałowej  

          



Załącznik nr 6 do SIWZ  

.....................................................  

miejscowość i data  

 

WYKONAWCA:  

............................................................... 

 ............................................................... 

 ...............................................................  

 

WYKAZ DOSTAW 

do postępowania pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego 
fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021 roku  z systemem odzysku wody do czyszczenia sieci 
kanalizacyjnej”, znak postępowania: ZP 1/12/2020. 
 
 

LP. Nazwa zadania 
Wartość 

dostaw 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 
Data odebrania Uwagi 

 
 

 
    

 
 

 
    

 

 
     

 

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

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
 Wykonawcy lub upoważnionej do  
 występowania w jego imieniu) 

 

Zakres wykonywanych dostaw powinien pokrywać się z wymaganiami Zamawiającego.  

Należy wskazać co najmniej trzy dostawy pojazdów pracujących w systemie z przemiennikiem ciśnienia i 

jednostopniowym odzyskiem wody o wartości dostarczonego pojazdu minimum 1 500 000,00 zł netto (jeden milion 

pięćset tysięcy złotych netto).   

 

 

 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

............................................................ 

miejscowość i data  

 

WYKONAWCA:  

............................................................. 

............................................................ 

……………………………………………………….. 

   

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:  

...............................................................  

............................................................... 

 ...............................................................  

 

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW 

do postępowania pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego 
fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021 roku  z systemem odzysku wody do czyszczenia sieci 
kanalizacyjnej”, znak postępowania: ZP 1/12/2020. 
 

Zgodnie z art.22a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszym 

zmianami - niniejszym oświadczamy, że oddajemy do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby 

z zakresu:  

 zdolności techniczne i zawodowej  

 sytuacji ekonomicznej i finansowej*  

w postaci ................................................................................................................................................... **  

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

 

1) Zakres udostępnianych zasobów:  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

2) Charakter stosunku, jaki będzie łączył podmiot udostępniający z Wykonawcą:  

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

3) Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia:  



.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

4) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą?  

..................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

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

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
 Wykonawcy lub upoważnionej do  
 występowania w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

** należy uszczegółowić np. o jakie doświadczenie chodzi itp.  

 

 

 


