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Załącznik nr 7 do 
SIWZ 

 
Zamawiający: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 im. Żwirki i Wigury w Gliwicach,  

ul. Żwirki i Wigury 87a,  
44-122 Gliwice  

Wykonawca: 
………………………………
………………………………
………………………………
…………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………
………………………………
………………………………
……………… (imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn.: 
„Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z 
dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną budynków po 

termomodernizacji 
w ramach zadania pn.:  

„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych 
należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, 

zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 
8-14, Kusocińskiego 26, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23  wraz z demontażem, 

usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”. nr projektu: 
POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja 

niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. 
Część nr I – ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5*, 

Część nr II – ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6*, 
Część nr III – ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14*. 
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* Wykonawca zobowiązany jest wskazać i zaznaczyć, której części dotyczy niniejsza 
informacja. 

znak sprawy: 
………………………………………………….............................................................

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

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

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy) 

oświadczam, iż nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej 
………………………………………………………………………………………………
……… 

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

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, ze zmianami). 

W związku z tym, iż należymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składamy 
poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

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

*niepotrzebne skreślić  

 

Data: .......................................... 

       
 …………………….………………………………………  

(pieczątka, podpis 

Wykonawcy 

 lub osoby uprawnionej do 

jego reprezentowania 

 

 
 
 


